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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลวังชัย หน้า 3 

 

สารบัญ 
 
 
เรื่อง                          หน้า  
 
ส่วนที ่ ๑  บทน า           4   
  
ส่วนที ่ ๒  วิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์    พันธกิจ   แนวทางการพัฒนา                                            13 

    และเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      23  
  
ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ       38  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลวังชัย หน้า 4 

 

 

ส่วนท่ี 1  บทน า 
********************* 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี
จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น)  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัย  จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก(ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย สภาพ
พื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังชัย 

  บทสรุปของความส าคัญ  ก็คือในการน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
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เสียในเทศบาลต าบลวังชัย ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัย  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลวังชัย 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลวังชัย 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับกองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลวังชัย  ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังชัย
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้      

  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
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ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  3.1  การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลวังชัย ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลวังชัย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 

  3.2  การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลวังชัย  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลวังชัย  ดังนี้ 

  3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ี
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  3.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
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แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  3.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขยีน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
เทศบาลต าบลวังชัย 

  3.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลวังชัย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  

  3.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัย  โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  3.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 4.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย มีอ านาจหน้าท่ีในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจ
หน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลต าบลวังชัยรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ี
เป็นจริงต่อไป  

   

 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

สภาทอ้งถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลวังชัย.ทราบใน
ท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัย ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวัง
ชัย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวังชัย 

  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลวังชัยมาปฏิบัติงาน 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่ องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัย  ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลวังชัยท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอน้ า
พองและจังหวัดขอนแก่นด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  

  5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัยก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัยข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  5.3 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัยก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าชุมชนหนองนกเขียน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวังชัยใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังชัยมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 

    (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลวังชัย    

   5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังชัยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัยจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวังชัย 
 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6.6 การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ของ
เทศบาลต าบลวังชัย  สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
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สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ  ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  

  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลวังชัยแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลวังชัยเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังชัย 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดระยะเวลา 5 
ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลวังชัยท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดขอนแก่น  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอน้ าพอง และแผนชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
วังชัย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
      1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอก
ระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
      1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามแก่เด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
      1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ 
             1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์
พื้นบ้าน และสมุนไพร 
  1.5 พัฒนา ส่งเสริ และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกก าลังกาย 
 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่ง 
มวลชน 

2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและ 
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
3.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่าง 

ครบวงจร ต้ังแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป 

ใช้ในการประกอบอาชีพ 
  3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
  3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นท่ีป่า และป่าต้นน าล าธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 

 
       
      พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือ เพื่อสร้างแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลและ
เกิดประสิทธิภาพ 
  4.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 
  5.พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  6.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท าให้
ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  7.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐาน 
 
     เป้าหมายการพัฒนา 

1. พัฒนาเสริมสร้างชุมชนในเขตเทศบาลให้น่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตมี 
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา 
  2. เร่งเทศบาลให้มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม 
  3. เร่งรัดพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีต่อประชาชน  ให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงการบริหารจัดการ ระบบงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ด าเนินงาน ท่ีโปร่งใส 
  4. มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และจะค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
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  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานท่ีการปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5. ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
  9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ า 
  2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นท่ีให้ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ัง
ต าบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  4. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
  ๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  10. การป้องกันการรุกล้ าล าคลองสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยท่ัวไป 
  13. ป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบัดฟื้นฟูท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

 
 
      วิสัยทัศน์   

 
“เทศบาลต าบลวังขัย ถึงพร้อมด้วยบริการข้ันพื้นฐาน 
พัฒนาส่งเสริมเพิ่มอาชพีและรายได้ให้ทุกครัวเรือน” 
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ส่วนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวงัชัย 

********************* 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564       

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2561 หมวด 6  ข้อ 29  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  เป็นไปด้วยความ 
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  โดยนายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ ข้อ 
28    ตามค าส่ังเทศบาลต าบลวังชัย ท่ี 495/2563 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม  2563 ประกอบด้วย 

1. นายสนอง  แสงสุรินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร์    พินิจมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
3. นางฉวีวรรณ์  รัตนปัญญา   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
4. นายสมบูรณ์  สมสอน    ผู้แทนชุมชนตลาด   กรรมกรร 
5. นางวาสนา  บุญเชิด    ผู้แทนชุมชนโรงเรียน   กรรมการ 
6. นางชนันพฒัน์  ประเสริฐสังข์   ปศุสัตว์อ าเภอน้ าพอง     กรรมการ 
7. นางทัศทยา  ศิริสาห์    ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)    กรรมการ 
8. นายชาญชัย  วิทยาภรณ์   ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)  กรรมการ 

  อ าเภอน้ าพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางธัญญธร  ราชธา    ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)  กรรมการ 

  อ าเภอน้ าพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายชาติ มณีสา    ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย   กรรมการ 
11. นางธิดารัตน์  หาปัญนะ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  เลขานุการ/กรรมการ 
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มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 โดยคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาการก าหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย ประจ าปี 2563   

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2564 
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลวังชัย อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 

38 

 
 
 

3,853,600 

 
 
 

17 

 
 
 

1,632,794.60 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองและชุมชนให้น่าอยู ่

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

 
30 

 
8,196,120 

 
20 

 
5,957,670 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

 
3 

 
200,000 

 
2 

 
31,850 

4. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานสาธารณสุข 

 
5 

 
772,000 

 
3 

 
82,000 

รวม 76 13,021,720 42 7,704,314.60 
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1.2  ตารางรายละเอียดผลการด าเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

ล าดับ
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ
อนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 

 

งบประมาณ
ด าเนินงานจริง 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 0 20,000  

2 โครงการประชาคมเพ่ือสง่เสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดท า
ประชาคมอื่นๆที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

       
30,000 

       17,000 13,000  

3 โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ 
ผู้บริหาร,สท,พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

300,000 0 0 โอนลด   
300,000  บาท 

4 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสุขภาพของพนัก 
งานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน 
จ้าง 

10,000 0 10,000 
 

5 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติ 
งานราชการช่วงปิดภาคเรียน 

10,000 0 10,000 
 

6 โครงการประชุมประธานชุมชน 
ประธานอสม.และประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

50,000         16,500 33,500 
 

7 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานแ
ก่ผู้น าชุมชนคณะกรรมการชุมชน อสม.
และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

450,000 0 450,000 
 

8 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และศักยภาพผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 

100,000 57,252 42,748 
 

   9 
 

โครงการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปกครอง 20,000 18,800 2,200 
 

10 โครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 20,000 15,776 4,234 โอนลด  
1,100 บาท 

11 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน 20,000 0 0  
12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 70,000 0 0 โอนลด 

70,000  บาท 
13 โครงการกิน กอด แปรง เล่า เล่นสนุกกับหนูน้อย 20,000 0 20,000  
14 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  20,000 0 20,000  
15 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  10,000 0 10,000  

  16 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล  

573,200 495,430 77,770 
 

17 โครงการสง่เสริมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  45,000 14,050 30,950  
18 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์สายใยรัก   10,000 0 10,000  
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19 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ิอการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 

30,000 0 30,000 
 

20 โครงการกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติหรือ 
ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชเสาว 
นีย์และงานตามนโยบายของรัฐบาล 

100,000 199,917.60 82.40 
โอนเพ่ิม 

100,000  บาท 

21 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร   30,000 5,000 25,000  
22 โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม 

และการฝึกจิตวิปัสสนาท าสมาธิ   
20,000 - 20,000 

 

23 โครงการสง่เสริมกจิกรรมทางพุทธศาสนา 
 

- บุญกฐินเพ่ือการเรียนรู้ 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
- กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมเส้นทางสายบุญ 

80,000 
 

20,000 
30,000 
10,000 
20,000 

 

78,875 
 

19,875 
- 
- 

51,900 

              โอนเพ่ิม 
100,000 บาท 

 
โอนลด 

30,000 บาท 
 

 
24   โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 
- โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
- โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียน 
  พรรษา   
- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
- โครงการร าบวงสรวง ร าดอกคูณเสียงแคนใน 
  เทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงาน 
  กาชาด 

700,000 
 

70,000 
    200,000 

    400,000 

      30,000 

143,586 
 
- 

53,000 
 
        66,586 
        24,000 

 

83,420 
 
 
 

โอนลด 
473,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   20,000 0 20,000  
26 โครงการจ้างเหมาบริการใหชุ้มชนเก็บค่าธรรมเนียม

ขยะมูลฝอย 
100,000 75,768 24,232 

 

27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลงั 50,000                  0                      30,000 โอนลด 
 20,000 บาท 

28 โครงการส ารวจภาคสนามและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

30,000                 0 0 โอนลด 
 30,000 บาท 

29 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  

30,000 29,460 540 
 

30 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 200,000 168,900 11,100 โอนลด   
20,000  บาท 

31 โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุข   150,000 205,200 0 โอนเพ่ิม   
55,200  บาท 

32 โครงการรณรงค์อาหารสะอาด  ตลาดสดน่าซื้อ 70,000 35,,000 5,000 โอนลด   
30,000  บาท 

33 โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ในหน่วยงาน 5,000 0 5,000  
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34 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 
บ้าตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า 
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมาร ี

40,400 0 40,400 
 

35 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่ 100,000 56,280 13,720 โอนลด 
 30,000 บาท 

36 โครงการสง่เสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและกีฬาตามโครง 
การรวมพลังสามัคค ี

200,000 0 60,000 โอนลด  
140,000 บาท 

37 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ 100,000 0 3,400 โอนลด   
96,600 บาท 

38 โครงการสง่เสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา 20,000 0 0 โอนลด 
20,000 บาท 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
อนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
ด าเนินงานจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
1 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 

คสล. (ด้านทิศใต้ของถนน) ซอยร่วมมิตร
พัฒนา(ชุมชนโรงเรียน) 

190,700 190,700 0  

2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล. พร้อมทางเท้า คสล. 
ศรีหนองกุง (ชุมชนศรีหนองกงุ) 

253,400 253,400 0  

3 โครงการก่อสร้างติดต้ังเสาไฟฟ้า 
แสงสว่างสาธารณะ ถนนวังเก้ิง 
(ชุมชนวังเก้ิง 3) 

499,000 497,000 2,000  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนชุมชนวังเก้ิง 1 

443,100 442,100 1,000  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบึงห้วยซัน 443,100 443,000 100  

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนชุมชนหนองนกเขียน 1 

483,000 483,,000 0  

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมุขศิรพูล 
ซอย 1 (ชุมชนศรีประเสริฐ) 

308,100 307,100 1,000  

8 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
ถนนชุมชนวังเก้ิง 1 

21,200 21,000 200  

9 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนซอย
บูรพา (ซอย 1 )ชุมชนหนองนกเขียน 2 

15,920 15,900 20  

10 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
ถนนสระหนองคู - ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล  ชุมชนวังเก้ิง 1 

153,700 153,500 200  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (แบบ
มีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆ) และขยายผิวจราจร 
คสล. ถนนศรีปัญญา (ชุมชนโรงเรียน) 

494,000 0 0  

12 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าเติมรถน้ าดับเพลิง 
และติดต้ังระบบเครื่องสูบน้ า  พร้อมวางท่อ
เมนกระจายน้ า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

280,000 279,800 200  

13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขยายผิวทับหลังท่อ ถนนวังเก้ิง 3 
ด้านทิศตะใต้ของถนน (ชุมชนวังเก้ิง 2) 

646,500 0 264,200 โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

382,300 บาท 

14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก คสล. ถนนมุขศิริพูลซอย 5 (โรงสีด้าน
ทิศเหนือของถนนเริ่มต้นต่อจากท่อระบาย
น้ าไปทางทิศตะวันตก) 

725,000 0 226,000 โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

499,000 บาท 
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15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ จ านวน 1 หลัง   

469,000 468,000 1,000  

16 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า
สปอร์ตไลท์แสงสว่าง 
สนามกีฬาหน้าศูนย์บริการ 
สาธารณสุขเทศบาล จ านวน 4 จุด 
(ชุมชนหัวหนองกุง 1) 

252,200 252,200 0  

17 โครงการปรับปรงุสนามเด็กเล่น 
หน้าอาคารอเนกประสงค์  บ้านประชานิมิต 
(ชุมชนประชานิมิต) ถนนทางหลวงสาย 
2183 

450,500 450,500 0  

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบ
สวนสาธารณะเทศบาลต าบลวังชัย (สนาม
รถไฟ)ถนนมุขศิริพูล ชุมชนประชานิมิต ม.
11 

452,000 452,000 0  

19 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขยายผิวทับหลังท่อ ถนนวังเก้ิง 3 ด้านทิศใต้
ของถนน (ชุมชนวังเก้ิง 2) 

382,300 381,000 1,300  

20 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก คสล. ถนนมุขศิริพูล ซอย5 (โรงสีด้าน
ทิศเหนือของถนน) เริ่มต้นต่อจากท่อระบาย
น้ าไปทางทิศตะวันตก 
 

499,000 497,500 1,500  

21 โครงการขุดลอกล าห้วยแสง 169,600 169,600 0 จ่ายขาดเงินสะสม 

22 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง 139,800 139,800 0 จ่ายขาดเงินสะสม 

23 โครงการจัดท าป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย
ป้ายบอกทิศทางป้ายยินดีต้อนรับและป้าย 
ส านักงานเทศบาลต าบลวังชัย 

5,000 0 5,000  

24 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานลูกจ้าง 
สถานศึกษาและสถานประกอบการในเขต 

30,000 5,970 24,030  

25 โครงการสง่เสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  

50,000 0 50,000  

 โครงการอบรมวินัยจราจร และความ
ปลอดภัยทางถนน 

30,000 0 30,000  

26 โครงการปันน้ าใจสู่ผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาส
ที่ยากไร้ 

50,000 0 50,000  

27 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ 100,000 0         82,200 โอนลด  
17,000 บาท 

28 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล 

100,000 0         100,000  
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29 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาล 

40,000                54,600 3,200                โอนเพ่ิม 
17,800  บาท 

30 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด 

20,,000 0            20,000  

    
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
อนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
ด าเนินงานจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
1 โครงการส่งเสริมการเกษตร ตามวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง 
50,000 0 50,000  

2 โครงการส่งเสริมพัฒนารายได้และการ
จัดฝึกอบรมอาชีพในชุมชน 

50,000 21,850 28,150  

3 โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง 10,000 10,000 0  

 
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
อนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
ด าเนินงานจริง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
1 โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 10,000 10,000 0  

2 โครงการสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและรายได้ให้แก่ชุมชน 

180,000 62,000 5,000 โอนลด   
113,000 บาท 

3 โครงการเทศบาลต าบลวังชัยคลองสวยน  าใส 10,000 10,000 0  

4 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า 452,000 0 0 โอนลด 
452,000 

5 โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste 120,000 0 0 โอนลด  
120,000 บาท 
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1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง)  
 
ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 
1.โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

2.โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สท,
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

200,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

3.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสุขภาพของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

4.โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการช่วง 
ปิดภาคเรียน 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

5.โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสมาชิกสภาเทศบาลและ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารพนักงานเทศบาลลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

6.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้น า
ชุมชนคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

400,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

7.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 

30,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

8.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรีด้านการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นให้มีความรู้รองรับการเข้าสู่ AEC 

30,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

9.โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
10.โครงการดาวแห่งความดี 5,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

11.โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 โอนไปท าโครงการอื่น  
12.โครงการวิจัยในช้ันเรียน      5,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

13.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  

14.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

15.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   5,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

16.โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์สายใยรัก   10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
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17.โครงการปรองดองสมานฉันท์    20,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

18. โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมและการฝึกจิต
วิปัสสนาท าสมาธิ (วินัย) 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

19. . โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมและการฝึกจิต
วิปัสสนาท าสมาธิ 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

20.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 20,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

21.โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 70,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

22.โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ 40,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

23.โครงการค่ายพุทธบุตร        30,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

24. โครงการส ารวจภาคสนามและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

80,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  

25.โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
26.โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ในหน่วยงาน   5,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
27.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์แพทย์แผนไทย    10,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
28.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพ 100,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  

รวม  28  โครงการ 1,185,000 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 
1.โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแก่พนักงานลูกจ้างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในเขต 

40,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

2.โครงการส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ฝึกอบรมทบทวน 

130,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

3.โครงการเครื่องนุ่งห่มกนัหนาว 50,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
4.โครงการเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 50,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
5.โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 200,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

6.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
รวม  6  โครงการ 490,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 

1.โครงการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร 100,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
2.โครงการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรการปลูกข้าวพันธุ์ด ี 100,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
3.โครงการส่งเสริมพัฒนารายได้และการจัดฝึกอบรมอาชีพใน
ชุมชน 

50,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

4.โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง 10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

รวม  4  โครงการ 260,000 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 
1.โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล 20,000 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

รวม  1  โครงการ 20,000 
 

 
1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
   ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง)  
 
ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 
1.โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

2.โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สท,
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

200,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

3.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสุขภาพของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

4.โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการช่วง 
ปิดภาคเรียน 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

5.โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสมาชิกสภาเทศบาลและ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารพนักงานเทศบาลลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

6.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้น า
ชุมชนคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

400,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
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7.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 

30,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

8.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรีด้านการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นให้มีความรู้รองรับการเข้าสู่ AEC 

30,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

9.โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
10.โครงการดาวแห่งความดี 5,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

11.โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 โอนไปท าโครงการอื่น  
12.โครงการวิจัยในช้ันเรียน      5,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

13.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  

14.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

15.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   5,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

16.โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์สายใยรัก   10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

17.โครงการปรองดองสมานฉันท์    20,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

18. โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมและการฝึกจิต
วิปัสสนาท าสมาธิ (วินัย) 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

19. . โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมและการฝึกจิต
วิปัสสนาท าสมาธิ 

10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

20.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 20,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

21.โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 70,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

22.โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ 40,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

23.โครงการค่ายพุทธบุตร        30,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

24. โครงการส ารวจภาคสนามและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

80,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  

25.โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 20,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
26.โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ในหน่วยงาน   5,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
27.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์แพทย์แผนไทย    10,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
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28.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพ 100,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
รวม  28  โครงการ 1,185,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 
1.โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแก่พนักงานลูกจ้างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในเขต 

40,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

2.โครงการส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ฝึกอบรมทบทวน 

130,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

3.โครงการเครื่องนุ่งห่มกนัหนาว 50,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
4.โครงการเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 50,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
5.โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 200,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา  Covid-19 
 

6.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
รวม  6  โครงการ 490,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 
1.โครงการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร 100,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
2.โครงการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรการปลูกข้าวพันธุ์ด ี 100,000 โอนลดไปท าโครงการอื่น  
3.โครงการส่งเสริมพัฒนารายได้และการจัดฝึกอบรมอาชีพใน
ชุมชน 

50,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

4.โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง 10,000 เนื่องจากเกิดการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา  Covid-19 

 

รวม  4  โครงการ 260,000 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง หมายเหตุ 
1.โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล 20,000 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

รวม  1  โครงการ 20,000 
 
 
เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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- จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒)   52 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง   24 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเปน็ร้อยละ 46.15 ของปี ๖3 

 ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 22 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง  16 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเปน็ร้อยละ 72.72 ของปี ๖3 

 ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 4 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง 0 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเปน็ร้อยละ 0 ของปี ๖3 

 ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 6 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง  5 โครงการ/กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเปน็ร้อยละ 83.33 ของปี ๖3 

 

      
จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน  91  โครงการ   
ต้ังงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2563 จ านวน  84  โครงการ     
เป็นโครงการที่ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน  45 โครงการ 
 
 

 โครงการที่น ามาต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563   
 คิดเป็นร้อยละ  92.31 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา     
    = 84 x 100 
             91 
     =  92.31  % 
  โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ  53.57   ของโครงการทั้งสิ้น 

ที่ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    =   45 x 100    

                   84  
      =  53.57 % 
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ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวังชัย  เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  

20 19.00 95.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12.90 86.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 53.09 81.67 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 80.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ในเขตจังหวัด       
10 8 80.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.09 81.80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.90 98.00 
 3.8 แผนงาน       5 4.09 81.80 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80.00 

รวมคะแนน  100 84.99 84.99 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลวังชัย  เป็นดังนี้  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.81 88.10 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 8.90 89.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 8.72 87.20 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90.00 

5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53.04 88.40 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.72 94.40 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.27 85.40 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.54 90.80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.36 87.20 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4.45 89.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.27 85.40 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.54 90.80 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.54 90.80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.45 89.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4.27 85.40 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 4.36 87.20 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.27 85.40 
รวมคะแนน  100 88.47 88.54 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล  และปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  
ท้ังนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  เป็นไปด้วยความถูก ต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลวังชัย  จึงได้
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan) และได้น า
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan)  ดังกล่าว
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   
 
สรุปรายงานผลและเสนอความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.  ข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1.  การเสนอความต้องการของประชาชนในชุมชนมีมาก จ านวนโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาก็มากเช่นกัน  แต่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรน้อย มีข้อจ ากัดในการพัฒนา เทศบาลต าบลวังชัย
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
  2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า  ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี  ความส าเร็จจึงเกิดขึ้นได้น้อย 

3. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กร  ท าให้
การท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  4. เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา  Covid – 19 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้หลายโครงการ 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 
  เทศบาลต าบลวังชัย ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3      
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   4   ด้าน ดังนี้     

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (การพัฒนาด้านการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน  

การแพทย์ทางเลือก การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การ
ส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  รวมไปถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วมการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง) 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ
คมนาคม ขนส่ง  การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การพัฒนาด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ
มีส่วนร่วม และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตร 
แบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริมพัฒนาตาม
วิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพื้นท่ีสาธารณะเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (การ 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพื้นท่ีลุ่มน้ า   การบริหารจัดการขยะ   การก าจัดและ
บ าบัดมลพิษ 
 
 
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย    
  ๑. โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลวังชัย  ให้มากขึ้น    
ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลวังชัย รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากขึ้น  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลวังชัย  และมีฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ท่ัวถึงด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวทั่วถึง  
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         9.  น าโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
         10. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย  และการ
น าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจ านวนโครงการและ
งบประมาณมากกว่าท่ีผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
        11.  จัดให้มีการประชุมช้ีแจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
        12. กอง/งาน  ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ  และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการโครงการนั้นๆ  ว่าควร
จะด าเนินการต่อหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
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ภาคผนวก    
   
  

 
 
- 
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