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คำนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือให “การ
ติดติดตาม” เปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ และให “การ
ประเมินผล” เปนเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินไปใชปรับปรุง แกไข การ
ขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินงาน เพ่ือเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด อน่ึง การติดตามและประเมินผลแผน ถือเปนหัวใจสำคัญย่ิงตอการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบ
ดังกลาว เทศบาลตำบลหัวไทร ไดจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัว
ไทร ประจำปงบประมาณ ๒๕62 ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือน กันยายน ๒๕62 

 เทศบาลตำบลหัวไทร ขอขอบคุณทุกฝายที่ เก่ียวของกับการจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร และขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน ตลอดถึงผูที่
เสียละเวลาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปงบประมาณ ๒๕62  และหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ี จะไดเปน
แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข ในการบริหารการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหัวไทร ในโอกาส
ตอไป 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
เทศบาลตำบลหัวไทร 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผน ถือเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือใหขอมูลปอนกับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดำเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่
ไดรับประโยชนจากโครงการ 

 ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost-effective) ดำเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกบัเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของ
โครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 

 โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคญักับการวางระบบติดตามโครงการ 
เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวา
เปนผูดำเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยาก ซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็
ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็น
ไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูง หรือมีความซับซอนแตอยางใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการ
ติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหน่ึงที่มีความ
เช่ียวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกดิประสิทธิภาพในการใชตนทนุ
สูงสุด 

 ในสวนของการประเมินผล  น้ัน เปนสิ่งหน่ึงที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงาน
ที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวน้ัน
ใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการ
ติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
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ตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ
โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เช่ือถือได 
 

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 1.2.1 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

 1.2.2 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงการดำเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.2.3 เพ่ือใหทราบสัมฤทธ์ิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำขอมูลที่ ได ไปเปน
ขอเสนอแนะแกผูบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป 

 1.2.4 เพ่ือใหทราบวาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร เปนไปตามเสปาหมายการพัฒนาที่
สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดหรือไม และโครงการพัฒนาน้ัน
ประสบความสำเร็จตามกรอบประเมินผลในระดับใด 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
ฐานคิดวา ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผน
ทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดข้ึนกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่
ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น 
ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

ระบบการจดัทาํแผน     ระบบงบประมาณ                   ระบบสังคม/ทอ้งถ่ิน              ระบบการเมือง           ระบบ

วฒันธรรม 
  
 
     ปัจจัยน้ําเข้า        กระบวนการ                ผลผลติ                                      ผลลัพธ์  

 -แผนปฏิบติัการ  -การใชท้รัพยากร  -ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน                 -ความสาํเร็จของการดาํเนิน 

-งบประมาณ  -การดาํเนินการตามแผน    ตามแผนในเชิงรูปธรรม                  งานตามแผนเม่ืเปรียบเทียบ 

-บุคลากร  -การบริหารแผน                      กบัวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

-ทรัพยากร        
  
      

 

    ระบบติดตาม (Monitoring)                 ระบบประเมินผล 

    -Input Monitoring                    -ความสาํเร็จตาม

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
    -Performance Monitorint                       ของแผน/การ
เปล่ียนแปลงของ 
           ทอ้งถ่ินในภาพรวม  
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 จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตาม
วาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดำเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับ
เวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กำหนด
ไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่น้ีจึงเปนการสรางระบบเพ่ือที่จะนำไปสูการปรับปรุง
แกไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือใหงานดำเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมา
ประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต(output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมาย
หรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับ
ผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการน่ันคือ ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอ้ือตอการติดตามและ
ประเมินผล ก็จะทำใหระบบติดตามและประเมินผลทำหนาที่ของระบบไปได หากแตแผนไมเอ้ือตอการ
ติดตาม เชนขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยืดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำใหระบบ
ติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

 
ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในปจจุบันเรียกวา 
“แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ไดกำหนดไวไดโดยจะปรากฏ
ในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและ
ประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก “องคการบริหารสวนจังหวัด” ที่จะเปน
ศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการาติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปน
ศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของหวัด นอกจากน้ียังทำหนาที่เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนา”  (Early Warning System) วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนดไวเพียงใด การดำเนินการตามแผนที่
เกิดขึ้นเปนอยางไร เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงใหผลบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต 

 
องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นครั้งน้ี ประกอบไปดวย องคประกอบ 
3 สวนหลัก คอื สวนของปจจัยนำเขา สวนของกระบวนการติดตามและสวนของการประเมินผลผลลพัธ ซึ่ง
สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 

1. สวนปจจัยนำเขา (Input) 

2. สวนของกระบวนการติดตาม (Precess) 

3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) 

 

ความเปนมาของระบบการติดตามและประเมินผล 

 จากองคประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขางตน สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบ(Systematic) ของรายงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 2 ระดับใหญคือ ระดับ
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องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ซ่ึงเปน M&E Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล 
องคการบริหารสวนตำบล(อบต.) ซ่ึงจะมีหนวยติดตามและประเมินดวยตนเอง Self 
Assesstment Unit เพ่ือทำการเก็บรวบรวมขอมูลและสงขอมูลใหกับ M&E Unit ขององคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังนี้
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จะตองมีบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ บทบาทในการเปนผูรวบรวมขอมูลขาวสาร 
(Data base) 2 บทบาทเปนนักวิเคราะหโครงการ (Project Analyst) และ 3 บทบาทการเปนผูเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร 
(Strategic Linkage) 

 

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 การกำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสนองและสอดคลองกับยุทธศาสตรอำเภอ ยุทธศาสตรจังหวัด
และยุทธศาสตรชาติ และแผนการดำเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและ
ทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสัก
เพียงใดก็ตามแต หากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสำเร็จ
ของแผนพัฒนาทองถิ่น 

 ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” 
จะเปนเครื่องมือในการนำขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือ
ที่ใชในการติดตามและประเมินผลขององคการบริหารสวนตำบลและโดยใชรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กำหนดเปนแนวทาง คือ ดังน้ี 

 1.ใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ดังน้ี 

  1.1 แบบที่ 1 : แบบชวยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

  1.2 แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  1.3 แบบที่ 3/1 : แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
  1.4 แบบที่ 3/2 : แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวม 

 2. ใหมีการติดตามและประเมินผลเปนรายโครงการและงบประมาณที่นำแผนพัฒนาไปเปนกรอบ
เครื่องมือจัดทำงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 3. ใหสรุปผลเปนจำนวนโครงการและรอยละในการนำแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนา 

 4. ใหสรุปผลเปนจำนวนโครงการและรอยละในการนำแผนพัฒนาแลวนำมาจัดทำเปนงบประมาณ 

 5. รายงานอ่ืนๆตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
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  หลังจากนำแบบสอบถามไปแจกใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่โครงการที่ดำเนินการน้ันๆ 
ตอบแบบสอบถามแลวใหเก็บแบบสอบถามกลับคืนสงใหฝายติดตามและประเมินผล เพ่ือนำไปวิเคราะห
ขอมูลตอไป 

 

 7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิเคราะหขอมูลเน่ืองจากเปนการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ เกณฑที่ใช
วัด ใชเกณฑวัดระดับความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive) 
โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรมเชิงสถิติ (SPSS) 

  เกณฑคะแนนที่ใชในการวัดความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ระดับความพึงพอใจมาก 

2. ระดับความพึงพอใจ 

3. ระดับความไมพึงพอใจ 

 8.  การนำเสนอรายงานผล 

  การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
และ โดยจัดทำการรายงานผลการติดตามเชิงพรรษาในรูปแบบตารางตางๆ เพ่ือดูงายและแสดง
รายละเอียดในประเด็นคำตอบตางที่ไดจากแบบสอบถามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาแลวรวบรวมจัดทำเปนรูปเลม เพ่ือเสนอตอผูบริหารสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประชาชนตอไป 

1.5 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 1. ทำใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปญหาและ

แกไขทันท ีเพ่ือนำไปสูการพัฒนาขององคกร 

 2. ทำใหการวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรงตาม

นโยบาย 

 3. ทำใหดำเนินการตามแผนงานไดอยางราบรื่น สามารถปรบัปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคอยาง

ไดผล หรือปรบัแผนใหเหมาะสมมากขึ้น 

 4. ทำใหทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อันจะเปนขอมูลไปสูการ

ตัดสินใจไปสูสภาพปจจุบันปญหาความตองการ 

 5. ทำใหทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆของการดำเนินโครงการ 

 6. ทราบขอดี ขอบกพรองตลอดจนปจจัยที่ทำใหการดำเนินโครงการมีปญหาทำใหสามารถแกไข

ไดทุกจุดอยางทันทวงที หรือในโอกาสตอไป 

 7. คุมคา ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 

 8. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยงของกบัโครงการ เพ่ือนำเสนอการดำเนิน

โครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ทำใหไดรับการเช่ือถือ และยอมรับจากผูเกี่ยวของ 

 9. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับโครงการมีความสำนึกความรบัผิดชอบ และ

กระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนคิดคนปรับปรุงโครงการอยางสม่ำเสมอ 

 10. ผูบริหารระดับตางๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยสั่งการไดอยางรัดกุม มีเหตุผล 

 11. เปนผูสรางสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติของโครงการตลอดจนผูเกี่ยวของ 
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 12. เปนขวัญ และกำลังใจของผูปฏิบัติ 

 13. เปนสารสนเทศสำหรับการประเมินผล 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 

การติดตามและประเมินผล 
 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามประเมินผลซึ่งแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน จากการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตางๆ ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีทั้งหมด 11 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

4. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการภายใตระบบ- 
 ธรรมาภิบาล 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

10.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเงินการคลัง 

11.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา 

  ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 11 ยุทธศาสตรดังกลาว สามารถที่จะตอบโจทยใหกับชุมชน 
สังคมในทองถิ่นไดในระดับหน่ึง 

 2.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน /โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

ตดิตามประเมนิผลตามแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ 
โครงการในปงบประมาณ 2562 
1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 

ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ
แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการติดต้ังโคมไฟไฟถนน หลอดประหยัด 
(LED)ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4012 ฝง
ตะวันออก 

631,000  
 

  

2 โครงการติดต้ังโคมไฟถนนหลอดประหยัด (LED)ถนน
สายเทศบาล 2 ถึงถนนประชาอุทิศน 

448,000    

3 โครงการปรับปรุงไฟฟาภายในอาคารเอนกประสงค
เปนหลอดประหยัด LED 

199,000    

4 โครงการติดต้ังโฟมไฟถนน สายเขาพังไกร (สายเกา) 774,000    
5 โครงการกอสรางศาลาบอน้ำโบราณ บานหนาศาล 

อาคารสถาปตยกรรม 

67,800    

6 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคบริเวณพ้ืนที่
ศาลาประชาคม (หลังเกา) 

231,000    

7 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ชุมชนคดน้ำไพร สาย
หลังบานนางเถี้ยง เกลี้ยงเมือง 

347,000    

8 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายหัวไทรบำรุงราษฏร 
ซอยขางบานครูจำป 

266,000    

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนสายเทศบาล 15 

498,000    

10 โครงการจางเหมาปรับปรุงสนามหญาบริเวณหนา
อาคารสำนักงานเทศบาล 

300,000    
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11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสระหลวงชุมชน
ตลาดสด 

416,000    

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนสายเทศบาล 7 ตอนที่ 2 (บานบางไร)พรอม
ปรับปรุงบอพัก 

499,000    

 รวม 4,676,800 9 3  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงัคม 
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุ 30,000    

2 โครงการปองกันยาเสพติดในชุมชน 30,000    

3 โครงการเสวนาพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 20,000    

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม (ตอ) 
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

4 โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด (ไมใชงบประมาณ)     

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน 

300,000    

6 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 5,356,000    

7 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 36,000    

8 โครงการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,152,000    

 รวม 6,924,000 7 1  

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ
แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการสงเสริมอาชีพใหประชาชน 40,000    

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพแกสตร ี

30,000    

 รวม 70,000 1 1  

4. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการรณรงคและเผยแพรประชาสัมพันธสราง
จิตสำนึกใหประชาชนรักษาสิ่งแวดลอม 

ไมใชงบประมาณ    

2 โครงการดำเนินการพัฒนาและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม 

ไมใชงบประมาณ    

3 โครงการลดมลภาวะดานกลิ่นโดยใชจุลินทรยี
ธรรมชาติ 

ไมใชงบประมาณ    
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4 โครงการหน่ึงอาคารบานเรือน หน่ึงบอดักไขมัน ไมใชงบประมาณ    

5 โครงการพัฒนาตลาดดีมมีาตรฐาน ไมใชงบประมาณ    

6 โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ ไมใชประมาณ    

7 โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูล 480,000    

8 โครงการ Big Cleanning ไมใชประมาณ    

9 โครงการลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 30,000    

 รวม 510,000 7 2  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและคณุภาพชีวติ 
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 200,000    

2 โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 30,000    

3 โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอตางๆ (ใชงบสวนอ่ืน)    

4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามปณานศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟาจุฬา
ภรณ (โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา) (ใช
งบ สปสช.) 

10,000    

5 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข (งบ สปสช.) 140,000    

6 โครงการใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดสแกประชาชน
และกลุมเสี่ยง (งบ สปสช.) 

(ใชงบสวนอ่ืน)    

 รวม 380,000 4 2  

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ
แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต     

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     

3 โครงการตักบาตรวันขึ้นปใหม 820,000    

4 โครงการประเพณีชักพระ     

5 โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ     

6 โครงการจัดงานวันแม (12 สงิหาคม) 25,000    

7 โครงการวันปยมหาราช (23 ตุลาคม) 2,800    

8 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญา
ทองถิ่นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

20,000    

9 โครงการสงเสริมคุณธรรมเด็กและนักเรียน 30,000    

10 โครงการเรียนรูทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการมี
สวนรวมในการจัดขบวนแหหมฺรับงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ 

10,000    
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11 โครงการเรียนรูทางวัฒนธรรม โดยกระบวนการมี
สวนรวมในกจิกรรมแหผาขึ้นธาตุ 

2,500    

12 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ 800,000    

13 โครงการจางเหมาเอกชนศูนยการเรียนรู ICT 132,000    

14 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 150,000    

15 โครงการประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000    

16 โครงการผูเฒาเลานิทาน 5,000    

17 โครงการประชุมผูปกครอง ศพด. ทต.หัวไทร 5,000    

18 โครงการฝกศึกษานอกหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 29,000    

19 โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 21,750    

20 โครงการเย่ียมบานสานสัมพันธ 5,000    

21 โครงการสนับสนุนคาใชจายการาบริหารสถานศึกษา 
คาพัฒนาครู 

35,000    

22 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน , คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

720,000    

23 โครงการอาหารเสริม(นม) 2,654,000    

24 โครงการ 1 ชุมชน 1 ปริญญาตรี 120,000    

25 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและบุคลากร
ทางการศึกษา 

30,000    

 
 

ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ
แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

26 โครงการจัดชุดการแสดงของนักเรียนเขารวม
กิจกรรมในโอกาสตางๆ 

9,000    

 รวม 5,636,050 17 9  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการจางเหมาเอกชนเพ่ือดูแลรักษาทรพัยของ
เทศบาล 

252,000    

2 โครงการจางเหมาเอกชน/บุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาที่
รักษาความสงบภายในและบริการแพทยฉุกเฉิน 

168,000    

3 โครงการจัดทำแผนและฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10,000    

4 โครงการบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยตางๆ 

30,000    
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5 โครงการสนับสนุนปองกันและลดอุบัติเหตุถนน
ในชวงเทศกาลปใหม, สงกรานต 

20,000    

6 โครงการใหความรูในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000    

7 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอหัวไทร 

20,000    

 รวม 510,000 5 2  

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การปกครอง การบรหิารจัดการภายใต 
   ระบบธรรมาภิบาล 

ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ
แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน
เทศบาลและคณะผูบริหาร 

100,000    

2 โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณ คณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนง.เทศบาล 
พนง.จาง และประชาชนทั่วไป 

20.000    

3 โครงการติดต้ังซุมถวายดอกไมจันทน 350,000    

4 โครงการจัดทำวารสาร พรอมคาเย็บเลมหนังสือ 
เขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมา 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฯ (รวมทกุกองฝาย) 

150,000    

5 โครงการทบทวนปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามป 25,000    

6 โครงการทบทวนปรับปรุง ถอดองคความรูแผน
ชุมชน เทศบาลตำบลหัวไทร 

10,000    

7 โครงการเวทีประชาคมเมือง 10,000    

8 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 5,000    

9 โครงการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป ไมใชงบประมาณ    

10 โครงการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในระดับอำเภอ 5,000    

11 โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ใชงบจางเหมา    

12 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (จปฐ) 20,000    

13 โครงการจางเหมาประชาสัมพันธ 132,000    

14 โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุง และพัฒนาศูนยรวม
ขอมูลขาวสาร ซื้อหรือจางของ อปท. อำเภอหัวไทร 
อบต.หัวไทร 

12,000    

15 โครงการอุดหนุนอำเภอหัวไทรจัดงาน 

วันปยมหาราช 

จัดทำพวงมาลา 
เขารวมพิธี 

   

16 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 

15,000    

17 โครงการอุดหนุนอำเภอหัวไทร จัดงานเฉลิมพระ 15,000    
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เกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 
18 โครงการอุดหนุนและสงเสรมิงานประเพณีและ

วัฒนธรรมประเภทตางๆ 

4,500    

 รวม 873,500 17 1  

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 
ยังไม

ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการสำหรับกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวมเทาน้ัน 

200,000    

2 โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดนาซื้อ
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวแบบวิถีไทย 

350,000    

 รวม 550,000 1 1  

 10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเงินการคลัง 
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงการจัดเก็บรายไดและปรับปรุง
ขอมูลในแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 

10,000    

2 โครงการติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือ
รองรับระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

20,000    

  
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 

ยังไม
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

3 โครงการรณรงคเพ่ือเชิญชวนใหชำระภาษี ไมใช
งบประมาณ 

   

 รวม 30,000 3   

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา 
ที่ ช่ือโครงการ จำนวนเงิน ดำเนินการ

แลว 
ยังไม

ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยเด็กเล็กสัมพันธ 5,000    

2 โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา เด็กเยาวชน และ
ประชาชน 

250,000    

3 โครงการแข งขั นกี ฬ านัก เรียน เยาวชน  และ
ประชาชน 

80,000    

4 โครงการสงเสริมกีฬา-กรีฑา แขงขันในระดับตางๆ 100,000    

5 โครงการสงเสริมฟุตบอลเขารวมแขงขัน  
“หัวไทรสัมพันธ” 

30,000    

6 โครงการสงทีมกีฬา-กรีฑา ในเขตเทศบาลและสง 80,000    
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นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาในระดับอำเภอ 
7 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหชุมชน และศูนยกีฬา

เทศบาล 

80,000    

 รวม 625,000 5 2  
 รวมทั้งสิน้ 20,785,350 76 24  

 
 

สรปุ 
 
 

• จำนวนโครงการทั้งหมด 11 ยุทธศาสตร  = 100 โครงการ 

1. ดำเนินการแลว     = 76 โครงการ 
2. ยังไมไดดำเนินการ    = 24 โครงการ 

• คิดเปนรอยละ 

1. ดำเนินการแลว     =  76.00 
2. ยังไมไดดำเนินการ    =  24.00 

                     รวม    =   100% 

2.1.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรบัและการเบกิจายงบประมาณ 
 งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซ่ึงไดแยก
เปนหมวดรายการตางๆ เปรียบเทียบรายรับจริงป 2559 – 2560 ประมาณการ 
เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2561-2562 ดังตารางตอไปนี้ 

รายการ รายรับจริง ประมาณการ 

 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

หมวดภาษีอากร 1,930,423.43 1,965,569.00 1,814,000.00 1,904,000.00 

หมวดค าธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

541,483.10 616,314.50 405,000.00 574,500.000 

ห ม ว ด ร า ย ไ ด จ า ก
ทรัพยสิน 

2,193,471.10 2,261,223.70 2,670,000.00 2,670,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 283,520.00 389,398.00 400,000.00 222,445.00 

หมวดรายไดจากทุน 1,500.00 0.00 30,000.00 10,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร 20,617,598.00 21,247,540.23 22,925,000.00 22,955,000.00 

หมวดอุดหนุนทั่วไป 15,343,013.00 23,368,694.00 24,756,000.00 25,264,055.00 

รวมทุกหมวด 40,911,009.07 49,848,739.00 53,000,000.00 53,600,000.00 

 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แยกตามแผนงาน ดานตางๆ 
ที่ แผนงาน ยอดรวม 
1 ดานบริหารทั่วไป 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
12,434,618 

2,241,040 
2 ดานบริการชมุชนและสังคม 

2.1 แผนงานการศกึษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานเคหะชุมชน 
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 
13,068,986 

3,497,940 
9,469,015 
1,555,000 
1,847,500 

3 ดานการเศรษฐกิจ 
    3.1 แผนงานการพาณชิย 

 
432,000 

4 ดานการดำเนินงานอื่น 
   4.1 แผนงานงบกลาง 

 
9,053,901 

 งบประมาณรายจายทั้งส้ิน 53,600,000 
2.1.3 ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงาน 
  ผลที่ไดรับจากการดำเนินงาน  มีดังน้ี 

  2.1.3.1 ผูบริหารมีสารสนเทศประกอบการกำกับ ควบคุม และเรงรัดการดำเนินงานและ
การใชจายงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคของ งาน/
โครงการ 

  2.1.3.2 มีสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในชวงเวลาที่เหมาะสมและ
ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการในปตอไป 

  2.1.3.3 มีสารสนเทศประกอบการขอต้ังงบประมาณ และประกอบการช้ีแจงงบประมาณ 

  2.1.3.4 ผูบริหารสามารถนำปญหา/อุปสรรค ในการบริหารการดำเนินงานเพ่ือปรับปรุง
แกไขและตอบโจทยใหกับชุมชนไดตรงเปาหมายย่ิงขึ้น 

  2.1.3.5 สามารถใชเปนแนวทาง/ตัวช้ีวัดในการประเมินผลสัมฤทธ์ิในรอบปงบประมาณ 

 

2.1.4 ปญหา อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 สืบเน่ืองจากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดใหขอเสนอแนะในประเด็น
ตางๆ ดังน้ี 
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 1.  เห็นควรใหทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีการติดตาม  ตรวจสอบ  แผนงาน/
โครงการตางๆ ที่ดำเนินการไปแลว และกำลังดำเนินการ วามีความคืบหนาไปถึงไหน อยางไร เพ่ือจะไดนำ
ปญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงานตางๆ มาทำการวิเคราะห สรุปผล และหาแนวทางการแกไขตอไป 
 2. เห็นควรมอบหมายใหผูทีร่ับผิดชอบโครงการเรงรัด ติดตามผลการดำเนินงาน โดยกำชับให
ผูรับเหมาโครงการตางๆ ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหวงระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ 
 3. โครงการใดที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานในสภาพพ้ืนที่ที่มีปญหาอุปสรรค กใ็หผูรบัผิดชอบ
โครงการ รายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯใหทราบ เพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 

4. เรื่องน้ำทวมขัง ในชวงฤดูฝน ขอใหชวยติดตามประเมินผล แกไขปญหาสนองความตองการ 
และความเดือดรอนของประชาชนอยางเรงดวน เพ่ือบรรเทาทุกขความเดือดรอนของประชาชน 

5. เรื่องไฟฟาดับ การปกเสาไฟฟา ตามจุดตางๆ ใหประสานกับกองชาง/ผูเกี่ยวของใหรับทราบ 
เพ่ือสนองตอบใหชุมชนไดรับความพึงพอใจ 

 6. เรื่องการทำโครงการตางๆ ควรจะประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนที่รับทราบอยางทั่วถึง และ
ทราบกอนลวงหนา เพ่ือทำความเขาใจตรงกันจะไดไมมีปญหาตอกัน  และควรสอบถามความตองการของ
ชุมชนกอน  
 7. สมาชิกสภาเทศบาล ควรไปดูแล เอาใจใส กรณีดำเนินการกอสรางโครงการตางๆ เพ่ือให
ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน 

 8. เห็นควรจัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจโดยแยกเปนประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาแตละดาน เพ่ือทราบขอคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนภายในชุมชน ซึ่งสามารถนำขอมูล
เปนตัวช้ีวัดในการนำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการบริหารการดำเนินงานในโอกาสตอไป 

 
 

สรุปประเด็นผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จากการสำรวจตามแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 จากการรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลหัวไทร 
ประเมินความพึงพอใจเรื่องการใหบริการและการปฏิบัติงานของเทศบาลในชวงระยะเวลา ต้ังแตเดือน 
ตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนกันยายน ๒๕62 สรปุรายละเอียดได ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสงัคม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๔. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม 

๕. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

๖. ยุทธศาสตรดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๗. ยุทธศาสตรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๘. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารฯ 

๙. ยุทธศาสตรดานการเงินการคลัง 

๑๐. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว  

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 
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   ในสวนของยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวมไดคะแนนโดยเฉลี่ย 
๘.๓๕ 

  ดานการพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้น
พ้ืนฐาน เชน การกอสรางถนน ไฟฟา และน้ำประปา เปนตน  และดานการพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำ
สาธารณะประโยชนเพ่ือใหมีน้ำใชในการอุปโภค,การเกษตร และนำไปใชใหเกิดประโยชน โดยภาพรวม 
พอใจมาก ๘๘% พอใจ ๒๒% และ ไมพอใจ ๔๕ 

๒. ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคม 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๖ 

  ดานการสงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาอ่ืนๆ ในทุก
ระดับ รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ ดานสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา และดานสงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรกัษ เผยแพรประชาสัมพันธและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ภาพรวม พอใจมาก ๘๙.๓๓% พอใจ ๗๒.๕% และไมพอใจ ๑๓.๓๓% 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๕% 

  ดานการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน  และดานการปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพยสินของเทศบาล 
รวมทั้งปรับลดรายจายที่ไมจำเปนเพ่ือไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมทีส่ามารถกระตุนเศรษฐกิจที่สาม
สามารถสรางรายไดใหกับประชาชน โดยภาพรวม พอใจมาก ๘๔% พอใจ ๘๓% ไมพอใจ ๓๖% 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จากแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๒๑ 

  ดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการสรางคุณภาพที่ดีทั้งทางรางกายและ
จิตใจ รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรคติดตอ การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการใหบริการดานสุขภาพของ
ประชาชน ดานการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร การจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
การสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลม โดย
ภาพรวม พอใจมาก ๘๗% พอใจ ๖๘% และไมพอใจ ๑๘% 

๕. ยุทธศาสตรการดาน การเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการท่ีด ี
  ยุทธศาสตรการดาน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี จากแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม 
๘.๔๓ 

  ดานการสงเสริม และสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดย
มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและหลกัธรร
มาภิบาล และดานการพัฒนา ปรับปรุง กอสราง จัดซื้อจัดหา บูรณะอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชภายใน
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สำนักงาน กอง ฝายตางๆ ตลอดจนอาคาร สถานที่ใหมปีระสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พอใจมาก ๘๘% พอใจ ๗๘% และไมพอใจ ๕๐% 

 

  สวนท่ี 4 ปญหา และขอเสนอแนะตอผลการดำเนินงานของเทศบาล 

 
 จากขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร จากการใหบริการ
ประชาชนของหนวยงานเทศบาลตำบลหัวไทร สรุปโดยภาพรวม ไดดังน้ี 
 ผลจากคะแนนการประเมินความพึงพอใจที่ได เปนการประเมินผลในภาพรวม ซึ่งอาจจะไมตรงกับ
ความตองการของประชาชน ถากลุมที่ประเมินความพึงพอใจน้ันไมใชกลุมเปาหมายที่แทจริง ควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการประเมินผล โดยใหกำหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และควบคุมตอเน่ืองที่จะทำการประเมินผล
กำหนดกลุมเปาหมายที่จะตอบแบบประเมินผล ซึ่งตองเปนผูที่ไดรับประโยชนในการใหบริการของเทศบาล 
เพ่ือใหไดผลตามความเปนจริง ตองมีการประเมินผลเปนรายโครงการ เพ่ือจะไดผลวา แตละโครงการที่ได
ทำไปมีประโยชนและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โครงการใดควรดำเนินการตอไป โครงการใดตองมี
การปรับปรุงแกไข และโครงการใดควรจะยุติโครงการ เพราะทำไปแลวไมกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน 

 ในดานบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรในแตละภาคสวนใหมีความรูในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได
มีความรู ความเขาใจ และสามารถลำดับความสำคัญของปญหาความตองการตางๆ และกำหนดตัวช้ีวัด
ของผลที่ไดจากการนำปญหาความตองการมาจัดทำเปนโครงการบรรจุในแผนพัฒนา ใหทางเทศบาลตำบล
หัวไทรดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง 

๑. การใหบริการของเทศบาลที่เปนทีน่าพอใจในระดับหนึ่ง 
 การดูแลผูสูงอายุ เสียงตามสาย การจัดงบพัฒนาทองถิ่น การช้ีแจงปญหาตางๆ การดึงโครงการ 
เงินผูสูงอายุ สถานที่ เจาหนาที่ ความเปนกันเอง การใหบริการประชาชนใสใจดี การใหขอมูลขาวสารทุก
ครั้งที่มีการประชุม ถนนตามจุดตางๆ ความสะอาดตามถนน ตรอก ซอก ซอย และจุดยานชุมชนแออัด 

๒. การใหบริการของเทศบาลตำบลหัวไทร ที่ควรปรบัปรงุ ไดแก 
 เสียงตามสาย ไฟตามซอย สถานที่บริการเริ่มแออัด ควรเรงพัฒนาหรือติดตามในสิ่งที่ประชาชนใน
ทองถิ่นรองขอไปโดยเรงดวน  ปรับปรุงเปนบางเรื่องที่เรงดวน ไฟฟาตามซอย ถนนตามซอย  แตงตนไมริม
ทาง ถนน โครงการเย่ียมเยียนผูสูงอายุถึงบานเพ่ือดูแลชีวิตผูสูงอายุและการดำเนินชีวิตการเปนอยู เสียง
ตามสายไมชัดเจน และไมคอยทั่วถึง 

๓. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 - ควรจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการบริการใหกับประชาชนในลักษณะเอกสาร
ประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ ขอมูลปฏิบัติ ขอกำหนด หรือขอมูลสารสนเทศ เพ่ือให
ผูรับบริการมีความเขาใจตรงกัน 

 - ควรมีการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ระหวางเจาหนาที่กับประชาชน
ตามแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่เนนการบริการเปนสำคัญตลอดจนกระบวนการบริการจัดการภายใต
ระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 - ควรจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
พัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป 
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 - ควรจัดใหมีเจาหนาที่/ฝายประชาสัมพันธภายในสำนักงานคอยใหคำแนะนำ/บริการผูมาใช
บริการหรืออำนวยความสะดวกแกประชาชน 

 - ผูบริหารควรใหความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเนนดานการดูแลรักษาสุขภาพ
แกผูสูงอายุเปนพิเศษ 

 - ควรสงเสริมและสนับสนุนทางดานอาชีพตางๆ ใหแกประชาชคมอยางหลากหลายและทั่วถึง 

 - ควรสงเสริม สนับสนุนและอนุรักษกิจกรรมงานดานประเพณีตางๆ โดยใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมใหเพ่ิมมากขึ้น 

 - ควรมีมาตรการในการปราบปราบอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ใหเขมงวดเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง 

 - ควรใหความสำคัญกับกลุมเด็ก และเยาวชน โดยการสงเสริมและสนับสนุนดานกีฬา เปนตน 

 - ควรสงเสริมและรณรงคใหประชาชนมีจิตสำนึกชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 

  
 
 
 
 
2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.2.1 กรอบ /แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 แนวทางการติดตามและประเมินผล กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตาม
และประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลอง และ ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และการ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดาเนินการตาม
แผนดาเนินงานวาเปนไป ตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนที่องคกรปกครอง สวนทองถิ่นกำหนดหรือไม และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสำเร็จตาม
กรอบการประเมินผลในระดับใด การติดตาม (Monitoring) การติดตามน้ัน จะทำใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมี
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องในการติดตาม
ได เชน Gant Chart ที่จะทำใหหนวยงานสามารถ ติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการ
ดำเนินการชวงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว หรือไม แผนดำเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสำคัญในการ
ติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาสามป จำเปนตองมี
เกณฑมาตรฐาน ( Standard criteria ) และ ตัวช้ีวัด ( indicators ) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิด
ความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือ
เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ และพิจารณาบงช้ีใหทราบทั้งจุดเดนหรือจุด
ดอย ของงาน/โครงการ อยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการน้ัน เพ่ือการ
ดำเนินการตอไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการน้ัน วิธีการติดตามและ ประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใชในการ ติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่ กำหนดไวหรือไม และ
ผลการดำเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม โดยการติดตามเปนการ ตรวจสอบระหวางการ
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ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ ในขณะที่ทำการประเมินผลเปนการ ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อดำเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นรวมประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามป ดังน้ี ๗๘ 1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
ดังน้ี 1.ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กำหนด 2.ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการ
ดำเนินกิจกรรมของหนวยงาน 3.ความกาวหนากิจกรรมที่กำหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 4.ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยม ีการประเมิน
ประสิทธิภาพ 5.ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ 6.ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผล
ประโยชนที่เกิดจากการท า กิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม 7.การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรือ อาจเลือกใชในบางแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ ประเมินความสอดคลองและ
สามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังน้ี 1.การประเมินผลกระบวนการ หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ  2.การประเมินผลโครงการ หรือ การประเมิน 3.การประเมินผลกระทบ ขั้นตอนที่  2 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
สามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตลอด ระยะเวลาขอ
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ ประเมินผล ไดต้ังแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตาม
แผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป และผลการ ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ ๗๙ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหาร ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ จังหวัดได 5.2 ระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่น
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภา
ทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 3) 

ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือก
กันเองจำนวนสองคน 5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการหน่ึงคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หน่ึงคนทำหนาที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
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ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ ดังน้ี 1) กำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3) 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกป 
ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดำเนินการ หรือรวม ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังน้ี ๘๐ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำรางขอกำหนด ขอบขาย และ 

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพ่ือเสนอผูบริหาร 2) 

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกำหนด ขอบขาย และรายละเอียดของงาน  3) หนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกดำเนินการ หรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล 4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ที่ดำเนินการ หรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็น
ตอผูบริหารทองถิ่น 5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนา ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอยางนอย ปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม วิธีในการ
ติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 1. กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2. สรางและพัฒนา
เครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผล 3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบ แนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล 4. ประชุมช้ีแจงแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะผูบริหารและผูที่เก่ียวของ
เพ่ือ จัดเตรียมขอมูลสำหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนที่จริง 5. ลงพ้ืนที่สำหรับติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม กรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด 6. ประชุม
สำหรับการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะผูบริหารและผูที่เก่ียวของตามกรอบแนวทาง และวิธีการที่
กำหนด 5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผน ในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
ดังน้ี ๘๑ 1. การใชแบบสอบถาม 2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม 3. 
 

 2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

  สำหรับเครื่องมือที่ใชในการติดตามประเมินผล จะใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณเปน
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

 2.2.3 เครื่องมือสำหรบัการติดตามประเมิน 

  สำหรับการติดตามประเมินผลจะใชแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล มดัีงน้ี 

1. แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
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2. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม 

3. แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 2.2.4 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 

แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลหัวไทรภาพรวม 

 
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงใจน้ี เพ่ือสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอผล
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร ตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) ประจำป พ.ศ. 2558 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วันที่ …….……./…………….…../………………….. 

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

1. เพศ ชาย  หญิง 

2. อายุ ต่ำกวา 20 ป 20-30 ป 31-40 ป 

  41-50 ป 51-60 ป มากกวา 60 ป 

3. การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

  ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี  อ่ืนๆ 

 4. อาชีพหลักรับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

   รับจาง นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร 

   อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………….. 

 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร  

 

 5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในชองวางดานขวามือที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5. ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด    
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา    
8. การแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน    
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
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สวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 

6. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร ในการพัฒนาและสงเสริม
การ    บริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยใหคะแนน 10 ทานจะใหคะแนนเทศบาลของทานเทาใด 

ความพึงพอใจ คะแนน  
(10 คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5. มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ในแตละดานยทุธศาสตรในภาพรวมของ 
         เทศบาลตำบลหัวไทร 

 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในชองวางดานขวามือที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

1. ยุทธศาสตรดานโครงการสรางพื้นฐาน 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.  พัฒนา ปรับปรุง สนบัสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค  
   สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน เชน การกอสรางถนน. ไฟฟา และ     
   น้ำประปา เปนตน 

   

2. พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำสาธารณะประโยชนเพ่ือใหมีน้ำใชในการ
อุปโภค, การเกษตร และนำไปใชใหเกิดประโยชน 

   

2. ยุทธศาสตรดานการศกึษา กีฬา ศาสนา และวฒันธรรม 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษา ระดับปฐมวัย และ 

   การศึกษาอ่ืนๆ ในทุกระดับ รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ 

   

2. สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา    

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม สบืสาน อนุรักษ 
เผยแพร 
   ประชาสัมพันธและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น 

   

3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุ สิ่งแวดลอม และการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสรางคุณภาพท่ีดีท้ังทาง  
   รางกายและจิตใจ รวมท้ังการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

   

2. พัฒนา ปรับปรุงแนวทางการใหบริการดานสุขภาพของประชาชน    
3. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร การจัดการขยะมูล      
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   ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน รวมท้ังการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   

4. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

   

 2. ปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพยสินของเทศบาล รวมท้ัง
ปรับลดรายจายท่ีไมจำเปนเพ่ือไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมท่ี
สามารถกระตุนเศรษฐกิจท่ีสามารถสรางงานและสรางรายไดใหกับ
ประชาชน 

   

 

5. ดานสวสัดิการสังคม 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.สนับสนุนและใหการสงเคราะหแกเด็ก ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ และ 
  ผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

   

 2. จัดการและสนับสนุนดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

   

 3. สงเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพของคน และสังคมเพ่ือสรางชุมชน
เขมแข็ง 

   

6. ยุทธศาสตรดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการ 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. สงเสริม และสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย 
โดย  
   มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยยึดหลักการบริหาร  
   กิจการบานเมืองท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 

   

 2. พัฒนา ปรับปรุง กอสราง จัดซ้ือจัดหา บูรณะอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใช ภายในสำนักงาน กอง ฝายตางๆ ตลอดจนอาคาร สถานท่ี ให
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

   

 

  สวนท่ี 5 ปญหา และขอเสนอแนะตอผลการดำเนินงานของเทศบาล 

 

1. ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

 1.1 ปญหาท่ีพบเห็น…………………………. ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.2 ขอเสนอแนะ….…………………………. ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ดานพัฒนาคนและสังคม 
 2.1 ปญหาท่ีพบเห็น….…………………………. …………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 ขอเสนอแนะ….…………………………. ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ดานพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.1 ปญหาท่ีพบเห็น….…………………………. …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.2 ขอเสนอแนะ….…………………………. ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.1 ปญหาท่ีพบเห็น….…………………………. …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 4.2 ขอเสนอแนะ….…………………………. ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ดานอ่ืนๆ (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สวนท่ี 3                      

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 
3.1  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง 
    แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 จำนวนโครงการ ป ๒๕62 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการที่ได
ปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 16 ๑5 

๒. ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคม 4 4 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 ๒ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมฯ 6 6 

5. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 9 8 

6. ยุทธศาสตรดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 25 24 

7. ยุทธศาสตรการเมือง การปกครอง ฯ 27 ๑3 
8. งานบรรเทาสาธารณภัย 5 5 

9. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว 1 3 

10. ยุทธศาสตรการเงินและการคลัง 3 3 

รวม 98 83 

สวนที่ ๓ ผลการดำเนนิงาน 

๔. ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
ยุทธศาสตร พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘๗% ๙% ๔% 

๒) มึการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘๒% ๑๐% ๘% 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘๐% ๑๙% ๑% 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘๑% ๑๘% ๑% 

๕) มคีวามโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘๘% ๑๑% ๑% 

๖) การดำเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กำหนด ๙๗% ๓% ๒% 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสูการแกไขปญหา ๘๑% ๑๘% ๑% 

๘) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙๐% ๘% ๒% 

ภาพรวม ๘๖% ๑๒% ๓% 
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๕. ผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ ๑. ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๕๐ 
๒) มึการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๐ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๐๐ 

๕) มคีวามโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 

๖) การดำเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๓๐ 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา ๘,๕๐ 

๘) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖ 

ภาพรวม ๘.๓๕ 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

3.  พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค  
   สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน เชน การกอสรางถนน. ไฟฟา และ     
   น้ำประปา เปนตน 

๘๕% ๒๐% ๕% 

4. พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำสาธารณะประโยชนเพ่ือใหมีน้ำใชในการอุปโภค, 
การเกษตร และนำไปใชใหเกิดประโยชน 

๙๐% ๒๓% ๔% 

ภาพรวม ๘๘% ๒๒% ๔.๕% 

๒. ยุทธศาสตรดานพัฒนาคนและสังคม 
ยุทธศาสตร คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๐ 
๒) มึการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๑๐ 

๕) มคีวามโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 

๖) การดำเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๓๐ 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา ๘.๕๐ 

๘) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 
ภาพรวม ๘.๔๖ 
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ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษา ระดับปฐมวัย และ 

   การศึกษาอ่ืนๆ ในทุกระดับ รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ 
๘๙% ๗๕% ๑๕% 

2. สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา ๘๘% ๗๒% ๑๑% 

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม สบืสาน อนุรักษ เผยแพร 
   ประชาสัมพันธและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น 

๙๑% ๗๓% ๑๔% 

ภาพรวม ๘๙.๓๓% ๗๒.๕% ๑๓.๓๓% 

๑. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข สิง่แวดลอม และการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ
ยุทธศาสตร คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 
๒) มึการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๒๐ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๑๐ 

๕) มคีวามโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 

๖) การดำเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๓๐ 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา ๗.๕๐ 

๘) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๖๐ 
ภาพรวม ๘.๒๑ 

 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

2.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสรางคุณภาพท่ีดีท้ังทาง  
   รางกายและจิตใจ รวมท้ังการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

๘๘% ๗๐% ๒๒% 

2. พัฒนา ปรับปรุงแนวทางการใหบริการดานสุขภาพของประชาชน ๘๖% ๕๕% ๑๒% 
3. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร การจัดการขยะมูล   
   ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๘๙% ๗๑% ๒๐% 

4. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน รวมท้ังการอนุรักษ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๘๔% ๗๖% ๑๗% 

ภาพรวม ๘๗% ๖๘% ๑๘% 
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๒. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๐ 
๒) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙.๒๐ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๙.๓๐ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๙.๑๐ 

๕) มคีวามโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 

๖) การดำเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๓๐ 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา ๗.๕๐ 

๘) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 
ภาพรวม ๘.๔๕ 

 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

6. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

๘๘% ๗๘% ๓๓% 

 2. ปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพยสินของเทศบาล รวมท้ังปรับ
ลดรายจายท่ีไมจำเปนเพ่ือไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมท่ีสามารถ
กระตุนเศรษฐกิจท่ีสามารถสรางงานและสรางรายไดใหกับประชาชน 

๗๙% ๘๘% ๓๙% 

ภาพรวม ๘๔% ๘๓% ๓๖% 

5. ดานสวสัดิการสังคม 

8. ยุทธศาสตรดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

๑) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๐ 
๒) มึการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๘.๙๐ 

๓) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘.๔๐ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๘.๑๐ 

๕) มคีวามโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๔๐ 

๖) การดำเนินงานเปนตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๓๐ 

๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา ๗.๕๐ 

๘) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๙.๖๐ 
ภาพรวม ๘.๔๓ 
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ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. สงเสริม และสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย  
   โดย มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยยึดหลักการ    
   บริหาร กิจการบานเมืองท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 

๘๗% ๗๗% ๕๑% 

 2. พัฒนา ปรับปรุง กอสราง จัดซ้ือจัดหา บูรณะอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช 
ภายในสำนักงาน กอง ฝายตางๆ ตลอดจนอาคาร สถานท่ี ใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

๘๙% ๗๘% ๔๙% 

ภาพรวม ๘๘% ๗๘% ๕๐% 
 
 

สรุปประเด็นผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 จากการรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลหัวไทร 
ประเมินความพึงพอใจเรื่องการใหบริการและการปฏิบัติงานของเทศบาลในชวงระยะเวลา ต้ังแตเดือน 
ตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนกันยายน ๒๕62  สรปุรายละเอียดได ดังน้ี 

๑๑. ยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑๒. ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสงัคม 

๑๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๕. ยุทธศาสตรการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 3.1.2 วิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  

๖. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน 

   ในสวนของยุทธศาสตรโครงสรางพ้ืนฐาน จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวมไดคะแนนโดยเฉลี่ย 
๘.๓๕ 

  ดานการพัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้น
พ้ืนฐาน เชน การกอสรางถนน ไฟฟา และน้ำประปา เปนตน  และดานการพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ำ
สาธารณะประโยชนเพ่ือใหมีน้ำใชในการอุปโภค,การเกษตร และนำไปใชใหเกิดประโยชน โดยภาพรวม 
พอใจมาก ๘๘% พอใจ ๒๒% และ ไมพอใจ ๔๕ 

๗. ยุทธศาสตรพัฒนาคนและสังคม 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคนและสังคม จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๖ 

  ดานการสงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาอ่ืนๆ ในทุก
ระดับ รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ ดานสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา และดานสงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรกัษ เผยแพรประชาสัมพันธและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ภาพรวม พอใจมาก ๘๙.๓๓% พอใจ ๗๒.๕% และไมพอใจ ๑๓.๓๓% 
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๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม ๘.๔๕% 

  ดานการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
แกไขปญหาความยากจน  และดานการปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพยสินของเทศบาล 
รวมทั้งปรับลดรายจายที่ไมจำเปนเพ่ือไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมทีส่ามารถกระตุนเศรษฐกิจที่สาม
สามารถสรางรายไดใหกับประชาชน โดยภาพรวม พอใจมาก ๘๔% พอใจ ๘๓% ไมพอใจ ๓๖% 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จากแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมนิโดยภาพรวม ๘.๒๑ 

  ดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกบัการสรางคุณภาพที่ดีทั้งทางรางกายและ
จิตใจ รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรคติดตอ การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการใหบริการดานสุขภาพของ
ประชาชน ดานการสงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร การจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
การสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลม โดย
ภาพรวม พอใจมาก ๘๗% พอใจ ๖๘% และไมพอใจ ๑๘% 

๑๐. ยุทธศาสตรการดาน การเมือง การปกครอง และการบริหารจดัการท่ีด ี
  ยุทธศาสตรการดาน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี จากแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ผลการประเมินโดยภาพรวม 
๘.๔๓ 

  ดานการสงเสริม และสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดย
มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและหลักธรร
มาภิบาล และดานการพัฒนา ปรับปรุง กอสราง จัดซื้อจัดหา บูรณะอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชภายใน
สำนักงาน กอง ฝายตางๆ ตลอดจนอาคาร สถานที่ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม พอใจมาก ๘๘% พอใจ ๗๘% และไมพอใจ ๕๐% 

 

  สวนท่ี 4 ปญหา และขอเสนอแนะตอผลการดำเนินงานของเทศบาล 

 
 จากขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร จากการใหบริการ
ประชาชนของหนวยงานเทศบาลตำบลหัวไทร สรุปโดยภาพรวม ไดดังน้ี 
 ผลจากคะแนนการประเมินความพึงพอใจที่ได เปนการประเมินผลในภาพรวม ซึ่งอาจจะไมตรงกับ
ความตองการของประชาชน ถากลุมที่ประเมินความพึงพอใจน้ันไมใชกลุมเปาหมายที่แทจริง ควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการประเมินผล โดยใหกำหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และควบคุมตอเน่ืองที่จะทำการประเมินผล
กำหนดกลุมเปาหมายที่จะตอบแบบประเมินผล ซึ่งตองเปนผูที่ไดรับประโยชนในการใหบริการของเทศบาล 
เพ่ือใหไดผลตามความเปนจริง ตองมีการประเมินผลเปนรายโครงการ เพ่ือจะไดผลวา แตละโครงการที่ได
ทำไปมีประโยชนและมีประสทิธิภาพมากนอยเพียงใด โครงการใดควรดำเนินการตอไป โครงการใดตองมี
การปรับปรุงแกไข และโครงการใดควรจะยุติโครงการ เพราะทำไปแลวไมกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน 
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 ในดานบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรในแตละภาคสวนใหมีความรูในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได
มีความรู ความเขาใจ และสามารถลำดับความสำคัญของปญหาความตองการตางๆ และกำหนดตัวช้ีวัด
ของผลที่ไดจากการนำปญหาความตองการมาจัดทำเปนโครงการบรรจุในแผนพัฒนา ใหทางเทศบาลตำบล
หัวไทรดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง 

๑. การใหบริการของเทศบาลที่เปนทีน่าพอใจในระดับหนึ่ง 
 การดูแลผูสูงอายุ เสียงตามสาย การจัดงบพัฒนาทองถิ่น การช้ีแจงปญหาตางๆ การดึงโครงการ 
เงินผูสูงอายุ สถานที่ เจาหนาที่ ความเปนกันเอง การใหบริการประชาชนใสใจดี การใหขอมูลขาวสารทุก
ครั้งที่มีการประชุม ถนนตามจุดตางๆ ความสะอาดตามถนน ตรอก ซอก ซอย และจุดยานชุมชนแออัด 

๒. การใหบริการของเทศบาลตำบลหัวไทร ที่ควรปรบัปรงุ ไดแก 
 เสียงตามสาย ไฟตามซอย สถานที่บริการเริ่มแออัด ควรเรงพัฒนาหรือติดตามในสิ่งที่ประชาชนใน
ทองถิ่นรองขอไปโดยเรงดวน  ปรับปรุงเปนบางเรื่องที่เรงดวน ไฟฟาตามซอย ถนนตามซอย  แตงตนไมริม
ทาง ถนน โครงการเยี่ยมเยียนผูสูงอายุถึงบานเพ่ือดูแลชีวิตผูสูงอายุและการดำเนินชีวิตการเปนอยู เสียง
ตามสายไมชัดเจน และไมคอยทั่วถึง 

๓. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 - ควรจัดทำคูมอืการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการบริการใหกับประชาชนในลักษณะเอกสาร
ประชาสัมพันธ ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ ขอมูลปฏิบัติ ขอกำหนด หรือขอมูลสารสนเทศ เพ่ือให
ผูรับบริการมีความเขาใจตรงกัน 

 - ควรมีการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ระหวางเจาหนาที่กับประชาชน
ตามแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่เนนการบริการเปนสำคัญตลอดจนกระบวนการบริการจัดการภายใต
ระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 - ควรจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
พัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป 

 - ควรจัดใหมีเจาหนาที่/ฝายประชาสัมพันธภายในสำนักงานคอยใหคำแนะนำ/บริการผูมาใช
บริการหรืออำนวยความสะดวกแกประชาชน 

 - ผูบริหารควรใหความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเนนดานการดูแลรักษาสุขภาพ
แกผูสูงอายุเปนพิเศษ 

 - ควรสงเสริมและสนับสนุนทางดานอาชีพตางๆ ใหแกประชาชคมอยางหลากหลายและทั่วถึง 

 - ควรสงเสริม สนับสนุนและอนุรักษกิจกรรมงานดานประเพณีตางๆ โดยใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมใหเพ่ิมมากขึ้น 

 - ควรมีมาตรการในการปราบปราบอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ใหเขมงวดเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง 

 - ควรใหความสำคัญกับกลุมเด็ก และเยาวชน โดยการสงเสริมและสนับสนุนดานกีฬา เปนตน 

 - ควรสงเสริมและรณรงคใหประชาชนมีจิตสำนึกชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

 3.1.3 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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  การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช งบประมาร
ในแตละโครงการโดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที่ไดกำหนดไวในแผนการดำเนินการและจำนวน
งบประมาณที่ไดใชจายจริง 

 3.1.4 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

  เปนการวิเคราะหประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปน การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน 
โดยการประเมินผลความสำเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกำหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหัวไทร
และแผนดำเนินการ ประจำปโดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทำการสำรวจความคิดเห็น ของผูเขารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีตอการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ 

  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนำไปใชในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลทองถิ่นตอไป 
 
  
 
 
 

 

แผนภูมิ : แสดงจำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลว และยังไมดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงจำนวนโครงการท่ีดำเนินการแลว แยกตามยทุธศาสตรดานตางๆ 
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แผนภูมิ : แสดงจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการ แยกตามยทุธศาสตรดานตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงจำนวนโครงการท่ียังไมไดดำเนินการ แยกตามยุทธศาสตรดานตางๆ 
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สวนท่ี 4                      
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สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

4.1 สรุปผลการพฒันาทองถ่ินในภาพรวม 
 
      4.1.1 การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

     ตามที่เทศบาลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ใน
การจัดทำแผนพัฒนาน้ันจะตองมีการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายรานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี 

  แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  แบบที่ 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

 

  การติดตามและประเมินผลดวยระบบ  e –plan (www.dla.go.th) 

  (2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวมโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

  โดยเครื่องมือที่ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังน้ี 

  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาล 

  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจขงประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

 
 

4.2  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

 จากขอมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหัวไทร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทั้งดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ันคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวฝาย จึงไดใหขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนา การบริหาร
โครงการและงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กำหนด ดังน้ี 

  

  1) การประเมินดานประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดคือ (1) ตัวช้ีวัดดานหวงเวลา (2) ตัวช้ีวัดดาน
งบประมาณ และ (3) ตัวช้ีวัดจากการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนเห็นไดวาการ
บริหารโครงการใหเปนไปตามหวงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานยังไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร 
ซึ่งหาคาเฉลี่ยโครงการจาก   7 ยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ที่เปนไปตามแผนคิดเปนรอยละ   ดังน้ัน จึง
เสนอแนะตอคณะผูบริหารไดพิจารณาปจจัยที่สงผลตอการบริหารโครงการดานหวงเวลาใหเปนไปตามหวง
เวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เชน การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติตางๆ
รวมทั้งความพรอมของผูรับผิดชอบโครงการหรือผูดำเนินกิจกรรมดวย แลววางแผนกำหนดหวงเวลาที่
เหมาะสม 

 2) จากการประเมินดานประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เห็นไดวามีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แตไมไดดำเนินการตามแผนที่วางไว จึงเสนอแนะตอคณะ
ผูบริหาร        ในการดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญ ตามความจำเปนและแรงดวนและโครงการ
ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนกอน 

 3) โครงการที่วางแผนจะดำเนินการแตไมไดดำเนินการตามที่กำหนดไว ใหผูรับผิดชอบโครงการ
แสดงเหตุผลความจำเปนหรือปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถดำเนินการได เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการ
วางแผนดำเนินโครงการในครั้งตอไป 

 

 4.2.1 ขอเสนอแนะ 
  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลถือเปนปจจัยสำคัญอยางย่ิงในการตอบโจทย
ของชุมชนที่จะพัฒนาทองถิ่นใหไดรับความเจริญ แตทั้งน้ีและตองเปนไปตามความตองการและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

  ในสวนของแผนงาน/โครงการ ที่ยังไมไดดำเนินการ อาจเปนเพราะวาบางโครงการได
ยกเลิกและโอนยายงบประมาณไปดำเนินการโครงการอ่ืนๆ ที่เห็นวามีความจำเปนและเรงดวนกวา ก็เปน
การแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ ก็ถือวาผูบริหารทองถิ่นไดบริหารการ
ดำเนินการที่ เปนไปตามความเหมาะสม และขอใหผูที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการตางๆ 
ดำเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือการพัฒนา/ความเจริญกาวหนาของทองถิ่นตอไป 
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