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ส่วนที่ ๑ 

 

 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และ
ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็น
เครื่องมือทีส่ าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาใน
ปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน  เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

บทน ำบทน ำบทน ำ   
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1. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการห รือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

2. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)   

  

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะ

ของประชาชน  การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ (สนับสนุน 
ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน 
การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 

4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ  (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การ
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง) 

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน

หรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     

        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

4. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
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    (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสาร
การด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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ส่วนที่ ๒ 
 

 

 
 
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

 

“เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ (Mission) 

(๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมและจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

(๒) พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีต ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ของท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๓) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง แข่งขันได้  
(๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
(๖) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และมุ่งผลิตบริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือความโปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม 
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต การ

ลงทุน การจ าหน่าย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  
๑)  พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๒)  ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ 
๓)  โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง 
๔)  องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๕)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 

          ๓) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

   วิสัยทัศน์  พันธกจิ  วิสัยทัศน์  พันธกจิ  วิสัยทัศน์  พันธกจิ  จุดมุ่งหมำย  จุดมุ่งหมำย  จุดมุ่งหมำย  และและและแนวทำงแนวทำงแนวทำงกำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรพัฒนำ   

ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   
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๔) ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
๖) ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ 
แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ภาคประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปร

รูปสินค้าทางการเกษตร 
๓) พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ 

การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          ๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
                     แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๒) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
๔) การจัดท าผังเมือง 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     แนวทางการพัฒนา 

๑) การสร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลด
ภาวะโลกร้อน 
  ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

๓) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้มากขึ้น 
  ๔) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ 
  ๕) การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
                     แนวทางการพัฒนา 

๑) การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 
๒) การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 
๓) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ

งบประมาณ 
๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน 
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๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุก
ขั้นตอน 

๖) การให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 
                   ๗) การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๓ 
 

 

 

 
  การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ด าเนินการตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่    จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 

การติดตามและประเมนิการติดตามและประเมนิการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา   
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายน  และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้รับ  การแต่งตั้งจาก
นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ ตามค าสั่งที่ 30/2561  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561  ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

๑)  นายณัฐพล เพียรภายลุน ปลัดอ าเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง   กรรมการ 
๒)  นายนิพนธ์  กองพันธ์  ท้องถิ่นอ าเภอแวงใหญ่             กรรมการ 
๓)  นายอนันต์  โคสาดี  สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ    
๔)  นายคมกฤษ โทอ้ึน    สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
๕)  นายวสันต์ จันทร์หนองแวง สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
๖)  นายประธาน เทนอิสระ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
๗)  นายสวัสดิ์ งวงช้าง   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
๘)  นายไพโรจน์ กมลปัทมากุล  รองปลัดเทศบาล                    กรรมการ 
๙)  นางอัจฉรา ตุ้มมี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล             กรรมการ 
๑0) นายหลวง ดวงวิญญาณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๑1) นายเสน่ห์ โทอ้ึน    ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ  
๑2) นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล                    กรรมการและเลขานุการ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประกอบด้วย 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงาน 
5. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) รวมทั้งท่ีเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์       การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2561 
รอบเดือนตุลาคม (เมษายน  2561 – กันยายน 2561) 

ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น 
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐  ได้  ๒  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  ได้  ๑  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ได้  ๐  คะแนน 

ตารางท่ี 1 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ผลการติดตามและประเมินการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5  . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕๖4  
(เฉพาะปี 2561) 

153 28.44 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

๙0 58.82 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (เฉพาะ
โครงการที่ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน 
2561 – กันยายน 2561) 

 
20 

 
22.22 

- 

ผลการด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1 (เฉพาะโครงการที่ด าเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 
2561) 

 
18 

 
90.00 

- 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
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ตารางท่ี 2 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
             พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 (จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุ งบประมาณ 

๑) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 174 64,652,960 
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและ
แข่งขันได้ 

44 ๑,815,๐๐๐ 

๓)  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 187 180,062,๐๐๐ 

๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43 ๑7,377,๐๐๐ 

๕) การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 90 12,119,880 

รวม 538 ๒76,026,84๐ 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4  (แยกรายปี) 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖1 ปีงบประมาณ   ๒๕๖2 ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ปีงบประมาณ ๒๕๖4 รวม 

ยุทธศาสตร ์
จ า 

นวน 
งบ 

จ า  
นวน 

งบ 
จ า 

นวน 
งบ 

จ า 
นวน 

งบ 
จ า 

นวน 
งบ 

 
โครง 
การ 

ประมาณ 
โครง  
การ 

ประมาณ 
โครง 
การ 

ประมาณ 
โครง
การ 

ประมาณ 
โครง
การ 

ประมาณ 

1)  การพัฒนา
คนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

42 16,419,1๙๐ 46 19,281,5๙๐ 41 17,060,5๙๐ 43 19,616,590 
 

174 
 

64,652,960 

2) การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนให้มีความ
มั่นคงและแข่งขันได้ 

๑4 565,๐๐๐ ๑๒ ๔8๐,๐๐๐ ๑0 ๔3๐,๐๐๐ 8 340,๐๐๐ 
 

44 
 

1,815,000 

3)  การพัฒนา
เมืองและชุมชน
น่าอยู ่

50 35,310,๐๐๐ 63 43,014,๐๐๐ ๔0 35,323,๐๐๐ 34 34,531,๐๐๐ 
 

187 
 

180,062,000 

4) การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 6,086,๐๐๐ ๑๒ ๑,๙6๐,๐๐๐ ๑3 9,041,๐๐๐ 8 290,๐๐๐ 

 
 

43 

 
 

17,377,000 

5) การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

35 3,543,920 19 ๑,853,๕๒๐ ๑8 1,453,๕๒๐ 18 1,๔๔5,00๐ 
 

90 
 

12,119,880 

รวม 153 62,204,110 ๑52 66,589,1๑๐ ๑22 63,308,1๑๐ 111 56,222,590 
 

538 
 

276,026,840 
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ตารางท่ี 4 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง   

(ช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 

 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

เพ่ือด าเนินการ
ในช่วง(เดือน

เมษายน 
2561 – เดือน

กันยายน 
2561 

โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 

คิดเป็นร้อยละ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 42 7 7 16.66 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน
ให้มีความมั่นคงและแข่งขันได ้

10 1 0 0.00 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 50 4 4 8.00 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

10 5 4 40.00 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ 31 3 2 6.45 
รวม 153 20 17 11.11 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม 2561 
(ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2561)  พบว่า เทศบาลต าบลแวงใหญ่ บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงปี ๒๕๖1 ไว้ทั้งสิ้น 153 โครงการ น ามาตั้งงบประมาณในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 90 โครงการ ก าหนดด าเนินงานในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2561 
ทั้งสิ้น 20 โครงการ สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จจ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวน
โครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ห้วงปี ๒๕๖1 และมีโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น  3 โครงการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมอาชีพ  งบประมาณ 50,000 บาท 
2. โครงการสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. อ าเภอแวงใหญ่ 

งบประมาณ 20,000 บาท (เงินอุดหนุนอ าเภอแวงใหญ่) 
3.  โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า ล้างท่อระบายน้ า และก าจัดวัชพืชตามถนนสาธารณะและหนองน้ า

สาธารณะต่างๆ งบประมาณ 70,000 บาท                                                                        
 

 

 

 

 

 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๑๗ 
 

             
 

ตารางท่ี 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบปกติและงบเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม ผลการเบิกจ่าย 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1)  การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

360,000 2.49 

 
- 

 
- 

340,000 94.44 

2) การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนให้มีความ
มั่นคงและแข่งขันได้ 
 

50,000 45.45 

 
 
- 

 
 
- 50,000 100.00 

3)  การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู่ 
 

120,000 3.03 
 

14,023,000 
 

67.76 4,723,000 33.39 

4) การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

235,000 88.68 
 - 

165,000 70.21 

5) การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

115,000 6.02 
 - 

115,000 100.00 

รวม 880,000 4.25  - 5,393,000 61.28 
 

 โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ในคราวประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 23 
โครงการ เป็นเงิน 14,023,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.26 มี
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.73  มีดังนี้ 

1. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิเศษสิงห์ศร (ช่วงสี่แยก) งบประมาณ  
615,000 บาท  (โครงการกันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
  2. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุขเกษม (ช่วงสี่แยกวัดป่าบ้านดอนบาลไท) 
งบประมาณ 1,175,000 บาท (โครงการกันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนฝายน้ าล้นบ้านดอนบาลไท งบประมาณ 
549,000 บาท (โครงการกันเงินก่อหนี้ผูกพัน) 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า ถนนภูนารักษ์ งบประมาณ 
4,359,000 บาท (โครงการกันเงินก่อหนี้ผูกพัน) 
  5. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้บ้านบะแค งบประมา 796,000 
บาท (โครงการกันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่                 
การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่ อ

ผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็น
การประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์    
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
๔.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

  ๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลท้ัง ๗  หมู่บ้านๆ ละ ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๗๐๐ 
คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 
 
 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๑๙ 
 

             
 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร (โดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลแวงใหญ่) 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย 

ที่ท าแบบประเมิน 
๑.  บ้านแวงใหญ่  หมู่ที่  ๑ ๑๐๐ 
๒.  บ้านดอนบาลไท  หมู่ที่ ๒ ๑๐๐ 
๓.  บ้านหัวหนองแวง  หมู่ที่  ๓ ๑๐๐ 
๔.  บ้านหนองกระรอก  หมู่ที่  ๔ ๑๐๐ 
๕.  บ้านบะแค  หมู่ที่  ๕ ๑๐๐ 
๖.  บ้านแวงพัฒนา  หมู่ที่  ๖ ๑๐๐ 
๗. บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  ๗ ๑๐๐ 

รวมประชากรเป้าหมาย ๗๐๐   คน 

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

จ ำนวนประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง   700  คน 

     จ านวน(คน)   ร้อยละ  

เพศ 1. ชาย 344 49.14 
  2. หญิง 356 50.86 
   รวม 700 100.00 

อำยุ 1. ต่ ากว่า  20  ปี 35 5.00 
  2. 20 - 30 ปี 91 13.00 
  3. 31 - 40 ปี 133 19.00 
  4. 41 - 50 ปี 136 19.43 
  5. 51 - 60 ปี 154 22.00 
  6. มากกว่า 60 ปี 151 21.57 
   รวม 700 100.00 

กำรศึกษำ 1. ประถมศึกษา 248 35.43 
  2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 267 38.14 

จ ำนวนประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง   700  คน 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๐ 
 

             
 

  3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 69 9.86 
  4. ปริญญาตรี 84 12.00 
  5. สูงกว่าปริญญาตรี 7 1.00 
  6. อ่ืน ๆ 25 3.57 
   รวม 700 100.00 

อำชีพหลัก 1. รับราชการ   
  2. เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
  3. ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  4. รับจ้าง   
  5. นักเรียน นักศึกษา 77 11.00 
  6. เกษตรกร 275 39.29 
  7. อ่ืน ๆ  22 3.14 

  รวม 700 100.00 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
๒.๑  สรุปตามประเด็นการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 
        จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 700 คน ผลการส ารวจ  9  ประเด็น

การประเมิน   พอใจมากคิดเป็นร้อยละ  30.65   พอใจคิดเป็นร้อยละ  57.30 ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ  12.05  
โดยมีผลคะแนนแยกแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 35.57 59.29 5.14 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 28.86 63.86 7.29 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 33.57 58.29 8.14 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 28.14 59.43 12.43 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31.00 55.14 13.86 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 27.14 57.14 15.71 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

30.14 54.86 15.00 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 31.14 53.00 15.86 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30.29 54.71 15.00 

ภาพรวม 30.65 57.30 12.05 
แผนภูมิ  แสดงร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๑ 
 

             
 

ในภาพรวม 

 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (แยกรายยุทธศาสตร์) 
ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.54 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.41 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.32 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.28 

๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.25 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.20 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.26 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 

ภาพรวม 7.31 
 

แผนภูมิ แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี  
        คณุภาพ 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๒ 
 

             
 

 
 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.69 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.58 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.31 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.33 

๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.32 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.29 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.38 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.39 

ภาพรวม 7.26 
 
แผนภูมิ  แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน การพัฒนาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนให้มีความ 
         ม่ันคงและแข่งขันได้ 
 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๓ 
 

             
 

 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.38 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.29 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.29 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.17 

๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.26 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.16 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.20 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.04 

ภาพรวม 7.22 
 

แผนภูมิ  แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๔ 
 

             
 

 
 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.28 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.24 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.16 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.15 

๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.18 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.08 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.08 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.08 

ภาพรวม 7.16 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๕ 
 

             
 

แผนภูมิ  แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.21 

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.16 

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.09 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.08 

๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.01 

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.02 

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.05 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.05 

ภาพรวม 7.09 
 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๖ 
 

             
 

แผนภูมิ  แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
 

 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  และปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

ปีงบประมาณ 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
2560 34.11 56.41 9.48 
๒๕๖1 30.65 57.30 12.05 

 
แผนภูมิ  เปรียบเทียบร้อยละความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๗ 
 

             
 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  พบว่า 

 ๓.๑ ผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 

ล ำดับที่ ควำมพึงพอใจ 

คะแนนที่

ได้ 

(ร้อยละ) 

๑ พอใจ 30.65 
๒ พอใจมาก 57.30 
๓ ไม่พอใจ 12.05 

 
แผนภูมิ  แสดงความพึงพอใจในการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  (ในภาพรวม) 

 
 
๓.๒ ผลคะแนนความพึงพอใจแยกรายยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ 
คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 7.31 
๒ การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ 7.26 
๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 7.22 
๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.16 
๕ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 7.09 

 
แผนภูมิ  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ โดยแยกแต่ละยุทธศาสตร์ 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๘ 
 

             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๒๙ 
 

             
 

ส่วนที่ ๔ 
 

 

 

๑.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.1 ผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๗๐  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐  ได้  ๒  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  ได้  ๑  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   ได้  ๐  คะแนน 

ตารางท่ี 1 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี                 
              พ.ศ. 2561  

 
ผลการติดตามและประเมิน 

 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   2  . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕๖4  
(เฉพาะปี 2561) 

241 28.44 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

๙0 58.82 - 

ผลการด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  

61 
 

67.77 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๓๐ 
 

             
 

ตารางท่ี 2  รายละเอียดยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง  
                ประจ าปี พ.ศ. 2561 (แยกรายยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 

 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

เพ่ือด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 
2561 

โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 

คิดเป็นร้อยละ 
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 83 44 32 38.55 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน
ให้มีความมั่นคงและแข่งขันได ้

14 3 1 7.14 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 86 16 11 12.79 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

13 6 5 38.46 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ 45 21 12 26.66 
รวม 241 90 61 25.31 

 
1.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ตารางท่ี 3  ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานแยกรายยุทธศาสตร์  ได้คะแนน  ดังนี้ 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ 
คะแนนที่ได้ 
(ร้อยละ) 

๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 7.31 
๒ การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ 7.26 
๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 7.22 
๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.16 
๕ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 7.09 

 
        ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  และ 
                       ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

ปีงบประมาณ 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
2560 34.11 56.41 9.48 
๒๕๖1 30.65 57.30 12.05 

 
 
 
 
 



 

            รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดอืนตลุาคม ๒๕๖๑)  หนา้ ๓๑ 
 

             
 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลต าบลแวงใหญ่จึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผน สู่การปฏิบัติไดอ้ย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องท า 
ประกอบกับภาระท่ีต้องช าระหนี้เงินกู้  ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2561  นอกจากเสนอสภาเทศบาล
รับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่าน
มา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่
เป็นรูปธรรม 

  5. ทุกส่วนราชการ ควรให้ความส าคัญกับการวางแผนให้มากขึ้น และด าเนินโครงการ/กิจกรรมรวมทั้ง
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดเอาไว้แผนพัฒนาและแผนการด าเนินงานให้มากกว่าร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   

 6.  ทุกส านัก/กอง  ควรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
เพ่ือให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

 
 
 


