
 

 
            

          
            

ประกาศเทศบาลตําบลทาอุเทน 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 “การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล        
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

  เทศบาลตําบลทาอุเทน ไดดําเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ทาอุเทน ประจําป 2563 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลทาอุเทน เสร็จเรียบรอยแลว  

  เพ่ือใหรายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือน(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ข้ันตอน      
จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันท่ี   17   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
     
 
 
 

                 (นายกานต  แกวมาตย) 
                      นายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

(ระหวาง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 
 

 
 

เทศบาลตาํบลท่าอเุทน อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 
 

 
 
 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลทาอุเทน 
www.thauthen.go.th     

โทรศัพท 0-4258-1599  โทรสาร  0-4258-1600 
 

http://www.thauthen.go.th/


 

คํานํา 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ขอ 29  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ี
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการ
กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทองถ่ิน  
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน 
  ธันวาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      สารบัญ 
 

เรื่อง                หนา  
 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
สวนท่ี  ๑  บทนํา          

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล      ๑ 
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     ๒ 
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      3 
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล       4 - 5 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล     ๖ - 8 

                
สวนท่ี  2  วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา     9 - 12 
 
สวนท่ี 3   การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน      13 - 16 

 
สวนท่ี  4  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล             17 - 28 

              
สวนท่ี  5   สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ              29 – 30 
 
            ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563           31 - 40 
  
ภาคผนวก 
               - คําสั่งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน  
     - คําสั่งแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  

    - ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
    - ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมใน

แตละยุทธศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

*********************************** 
  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘   แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ี
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการ
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน   สิบหาวัน นับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ินเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม และทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือจะไดนําขอมูลดังกลาวไป
ปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป  
  เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  7  ดาน ดังนี้     
  ยุทธศาสตรท่ี   1    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตรท่ี   2    ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรท่ี   3     ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  ยุทธศาสตรท่ี   4     ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุนและการทองเท่ียว 
  ยุทธศาสตรท่ี   5     ดานการบรหิารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตรท่ี   6     ดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ยุทธศาสตรท่ี   7    ดานการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน    
  ๑. โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  
เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะหการใช
จายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมท่ีไดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแลว ควรเรงรัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกตางไปจากเดิมบาง โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสําคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของความ
พรอมดานพ้ืนท่ี ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงิน การคลังของ
ทองถ่ินเปนสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
  ๕. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลทาอุเทน   ใหมากข้ึน 
ท้ังกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลทาอุเทน  รวมถึงการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากข้ึน  
  ๖. ควรมีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลทาอุเทน และมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน เพ่ือ
สามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพ่ือนําไปสูแนวทางการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึงดวย
วิธีการตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวท่ัวถึง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    สวนท่ี 1 
 

การ 

บทนํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว   

 

  1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาอุเทน จึงเปนการติดตาม
ผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้  
               1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณใน
การดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ตรวจสอบดูวาแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม
อยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
ข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด เทศบาลตําบลทาอุเทน 
ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลทาอุเทน สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของ
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความ
ตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลทาอุเทน 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหา
และอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปน
ปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอ
โอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลทาอุเทนใหเกิดประโยชนเพ่ือ
ดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยาง
เขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 

 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่ง
ใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลทาอุเทน ซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัดปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลทาอุเทน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ เทศบาลตําบลทาอุเทน 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง  ทุกระดับ
ของเทศบาลตําบลทาอุเทน ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลทาอุเทน หรือสังคม
สวนรวมมากท่ีสุด   
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
๑.) ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ          
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓.) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย      
แคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔.) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕.) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                 
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖.) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗.) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ังผูใหการสนับสนุนการ
นําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘.) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙.) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผล
จะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป 
สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 

ข้ันตอนท่ี ๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๘ ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
 

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561  

 

  ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61                       
ขอ 12 (3)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕ ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย      
ไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๑3 (๕)   
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน ไดกําหนดกรอบและแนวทาง              
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี้     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐ .๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐ .๓/ว 6046 ลงวันท่ี ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

- คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาว คณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒) ความสอดคลอง (relevance) 

                           มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร รวมท้ังปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง     
       การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชนสามารถ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึงงบประมาณ
ของทองถ่ิน 

(๔)  ความกาวหนา     
                          พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน โดยพิจารณา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (การพัฒนาดานการคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐาน   
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงคและปองกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกําลังกาย การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส การสรางชุมชนเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ ความตองการของตลาดและชุมชน สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟนฟูและอนุรักษปา และ 
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา การควบคุมดูแลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน       
การบริหารจัดการขยะ การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ         
ธรรมาภิบาล (สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  
การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖) ประสิทธิผล     
        ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   

(๗) ผลลัพธและผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจวามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ                    
๒ ประการ ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
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  (๒) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและราย   
หกเดือนได ดังนี้ 
    (๔) เครื่องมือ อันไดแก   

เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูล
เชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนาเปน
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕) กรรมวิธี อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  
สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวา
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูล
มาวิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป แผนการ

ดําเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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    สวนท่ี ๒ 
 

การพฒันาวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน 

วิสัยทัศน ( Vission ) ของเทศบาลตําบลทาอุเทน 
            “เมืองทาอุเทนนาอยู คูการทองเท่ียววัฒนธรรมไทญอ สานกอเศรษฐกิจพอเพียง สรางชื่อเสียงกีฬา 
พัฒนาสูอาเชียน” 

พันธกิจ ( Mission )      
     1 .พัฒนาระบบขอมูล ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยครอบคลุม เชื่อมตอการวางแผนการพัฒนาระบบภาษี 
การเงินการคลัง 

2 .พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ตลาดใหไดมาตรฐาน ปรับปรุงภูมิทัศนใหเมืองนาอยูและสวยงาม 
3. สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะ น้ําเสีย มลพิษ โดยผูประกอบการให

ความรวมมือและเปนระบบ มีการเฝาระวังท่ีดี 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตดานการศึกษาปฐมวัย การศึกษานอกระบบ ดานกีฬาและสุขภาพ จัดใหมี

สวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
5 .สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทญอ 

และความเปนอัตลักษณของชาวทาอุเทน 
6. ประสานความรวมมือ ภาคี เครือขายหนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใกลเคียงในการจัดการ

บริหารจัดการท่ีดี และการมีสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
 
  จุดมุงหมายในการพัฒนา (GOAL) การกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนามีตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึนและไดรับการบํารุงรักษา 
2. จํานวนไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3. รอยละของผูรบับริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
4. รอยละของระบบจราจรท่ีไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 
5. ระดับความสําเร็จของแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บน้ําไดเพ่ิมข้ึน 
6. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานการเกษตรและการ

แปรรูปสินคา 
7. รอยละของจาํนวนประชากรท่ีไดรับฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
8. รอยละของจํานวนประชากรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 
10. รอยละของประชากรมีระบบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
11. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
12. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดวยโอกาสคนพิการและผูปวยเอดสท่ีไดรับ

การสงเคราะห 
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13. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน

ของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา ฟนฟู 
14. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบบําบัดน้ําเสียและ

การบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
15. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
16. จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
17. จํานวนการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
เปาหมาย ดังนี ้
                    1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตเทศบาลใหมีความสะดวกและมาตรฐาน  
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคมขนสง ดานความสงบ
เรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 
                     2. เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะการลดขยะตนทาง การคัดแยกขยะ มีความสามารถและทักษะในการสรางกลุมอาชีพในการผลิต
เพ่ิมมูลคาของสินคาชุมชนและสามารถขยายการตลาดไปสูอาเซียน ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริม
การลงทุน และการทองเท่ียว 
                     3. เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาวะอนามัย 
ดานสวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 
                     4. เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน 
 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  จัดทําระบบการคมนาคม ถนนภายในเขตเทศบาลใหอยูในสภาพใชงานไดดี 

  1.2  จัดทําระบบรางระบบน้ําใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพ รองรับการระบายน้ําไดดีท่ัวท้ังเขต
เทศบาล 

1.3  จัดหา สํารวจ ระบบไฟฟาสองสวาง และขยายเขตระบบน้ําประปาใหประชาชนมีไฟฟา 
น้ําประปาใชอยางท่ัวถึง 

1.4  ดูแลควบคุมการกอสรางภายในเขตเทศบาลใหถูกตองตามระเบียบ กฏหมาย 
1.5  จัดระเบียบผังเมืองใหมีความเปนระเรียบรอย 
1.6  จัดระเบียบควบคุมระบบการจัดการตลาดสด 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.1  สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและดอยโอกาส 

1.2  สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
1.3  สงเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 
1.4  สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.5  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
1.6  สงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.1  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชานในการพัฒนาทองถ่ิน อาทิ การปองกันภัย ฝายพล

เรือนในเขตเทศบาล 
1.2  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน 
1.3  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
1.4  จัดระเบียบระบบการจราจร จัดระเบียบทางเทา ฟุตปาธ 
1.5  สงเสริมสนับสนุนใหมีการอบรมพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การวางแผนสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียว 
  1.1  พัฒนาจุดผอนปรนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดนผานจุดผอนปรน 
  1.2  สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ใหมีคุณภาพ 

1.3  แผนการทองเท่ียว อาทิ การวางแผนการทองเท่ียว การปรับปรุงดูแล บํารุงรักษาสถานท่ี
ทองเท่ียว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

1.4  สงเสริมการลงทุนสรางกลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชน เชน ปลารา แตงไทย สับปะรดและจัดหา
สถานท่ีรองรับการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน 
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 ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   1.1  การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อาทิ งานพัฒนาปาชุมชน 
  1.2  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ

มลพิษ งานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง 
และการบําบัดน้ําเสีย 

1.3  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ อาทิ การดูแลรักษและคุมครองปองกันท่ีสาธารณะ ประโยชน 
1.4  พัฒนาและสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และมลพิษในชุมชน 

 
 ยุทธศาสตรท่ี  6  การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  1.1 สงเสริมเอกลักษณงานประเพณีทองถ่ิน และสนับสนุนกิจกรมศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินท้ังใน

ระดับตําบลและอําเภอ 
  1.2 สงเสริม และจัดงานประเพณีตาง ๆ เชน รูปแบบงาน สถานท่ี 

1.3 กําหนดกิจกรรม ตารางงานประเพณีสําคัญ ทําสื่อประชาสัมพันธ เชน ปาย 
1.4 ทําการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ หรือ ประวัติความเปนมาของแตละขนบธรรมเนียม ประเพณี 

เพ่ือจัดทําไวเปนสื่อประชาสัมพันธ หรือสื่อการเรียนการสอน และเชื่อมโยงขอมูลลงในสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ 

 ยุทธศาสตรท่ี  7  การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  1.1  มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสรางหลักธรร

มาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ิมใหบริการประชาชน 
  1.2  พัฒนาระบบฐานขอมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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    สวนท่ี 3 

 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน 
 

    การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 ดําเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 และขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ   

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน เปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน จึงไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 28 กําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาชนทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกเอง     จํานวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 

(โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้) 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

4.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน ไดรับการแตงตั้งจาก 
นายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน ตามคําสั่งท่ี 241/2563 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมการ
(คณะกรรมการชุดนี้ สมาชิกสภาฯ ครบวาระ เลือกตั้งใหม) ประกอบดวย 
  (1)   นายคมสัน  ประพัศรางค  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ  
  (2)   นางภัทราภรณ  อุณาพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

(3)   นางสาวพัชราวัลย  อุณาพรหม สมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
  (4)   นายเชื้อชาย  วงศคําสาย  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
  (5)   นายวีระเดช  ศรีนครา  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
  (6)   ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบฯอําเภอทาอุเทน ผูแทนสวนราชการ กรรมการ 
  (7)   สาธารณสุขอําเภอทาอุเทน  ผูแทนสวนราชการ  กรรมการ 
  (8)   นายลิ้ม  มวลปาก   ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
  (9)   นางสาววิมลสิริ  สุวรรณมาโจ รก.ผอ.กองการศึกษา  กรรมการ 

(10) นายอํานวย  โพธิ์ทอง  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
     (11) นายเรือง  จันทรแดง  ผูทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
1. ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
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1. การติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ   พ.ศ. 2563       

การกาํกับการจัดทาํแผนพัฒนา 

ของเทศบาลตาํบลท่าอุเทน อาํเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ประเดน็การประเมิน ม ี

การ

ดาํเนินงาน 

ไม่ม ี

การ

ดาํเนินงาน 

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

2. มีการจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

3. มีการจดัประชมุอยา่งตอ่เน่ืองสมํ่าเสมอ   

4. มีการจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

5. มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

6.มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณารา่งแผน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

  

ส่วนที ่2 การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสาํคญัของทอ้งถ่ินมาจดัทาํฐานขอ้มลู   

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัทาํแผน   

9.มีการวิเคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถ่ิน(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

  

10.มีการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง   

11. มีการกาํหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

  

12. มีการกาํหนดจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ียั่งยืน   

13. มีการกาํหนดเปา้หมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   

14. มีการกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการกาํหนดยทุธศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั   

16. มีการอนมุตัแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา   

17. มีการจดัทาํบญัชีกลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร ์   

18. มีการกาํหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร ์   
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1.1 โครงการพัฒนาทองถิ่น ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) งบฯ ป พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
4.แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

12 3,108,000 11 3,008,000 

ดานงานสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

1.แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการ 
3. แผนงานงบกลาง 
4. แผนงานสาธารณสุข 

18 11,305,330 16 11,285,330 

ดานการจดัระเบียบ
ชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

1. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานงบกลาง 
5. แผนงานบรหิารท่ัวไป 

4 400,000 - - 

ดานการวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน และ 
การทองเท่ียว 

1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานสรางความเขมแข็ง
และชุมชน 

4 360,000 1 189,650 

ดานการบริหารจดัการ 
การอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1 120,000 1 110,000 

ดานการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณ ีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

10 520,000 5 331,315 

ดานการบริหารจดัการ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
2. แผนงานบรหิารงานคลัง 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานการศึกษา 

39 6,493,100 34 450,000 

 
รวม 

88 22,306,430 68 15,374,295 
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สวนท่ี 4  
 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ

ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2563  สํารวจความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561-2565) ซ่ึงทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนจํานวน 120 คน 
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

  เทศบาลตําบลทาอุเทนไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยสุมสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาอุเทน จํานวน 120 ชุด และชุมชนไดสงแบบประเมินกลับมายังเทศบาล 
120 ชุด 

   แยกตามเพศ และ ชวงอายุ 

 

 

 แยกตามระดับการศึกษา            แยกตามสาขาอาชีพ 

       

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศหญิง 68 56.67 
เพศชาย 52 43.33 

ชวงอาย ุ(ป) จํานวน (คน) รอยละ 
20-30 20 16.67 
31-40 24 20.00 
41-50 27 22.50 
51-60 26 21.67 

60 ข้ึนไป 23 19.17 

 

ระดับการศึกษา 
 

จํานวน (คน) รอยละ 

ประถม 29 24.17 
มัธยม 25 20.83 

อนุปริญญา 29 24.17 
ป.ตร ี 17 14.17 

สูงกวา ป.ตร ี 11 9.17 

อ่ืน ๆ 9 7.50 

 

อาชีพ 
 

จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ 12 10.00 
เอกชน/รัฐวิสา 1 0.83 

คาขาย 26 21.67 
รับจาง 26 21.67 

นักเรียน 18 15.00 

เกษตรกร 28 23.33 

อ่ืน ๆ 9 7.50 
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บัญชีแสดงจํานวนประชาชนท่ีแสดงความพึงพอใจ 
 

 เทศบาลตําบลทาอุเทน ไดทําการทอดแบบประเมินความพึงพอใจ ท้ังหมด 120 ชุด ใหชมุชนภายในเขต
เทศบาล 11 ชุมชน และทางชุมชนไดสงประเมินความพึงพอใจกลับคืนมาท้ังหมด 120 ชุด   เปน เพศชาย จํานวน  
52 คน เปน เพศหญิง จํานวน 68 คน แสดงความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล แยกตาม
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 34 71 15   
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 28 78 14   
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 23 88 8 1 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 24 87 8 1 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 23 85 10 2 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 32 84 3 1 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 28 89 3   
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 31 85 2 2 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 37 73 4 6 

คิดเปนรอยละ     
ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 

(รอยละ) 
พึงพอใจ 
(รอยละ) 

พึงพอใจนอย 
(รอยละ) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 28.33 59.17 12.50 0.00 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.33 65.00 11.67 0.00 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.17 73.33 6.67 0.83 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 20.00 72.50 6.67 0.83 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 19.17 70.83 8.33 1.67 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 26.67 70.00 2.50 0.83 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 23.33 74.17 2.50 0.00 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 25.83 70.83 1.67 1.67 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 30.83 60.83 3.33 5.00 

คิดเปนรอยละ 23.23 69.48 6.56 0.73 

แบบที ่ 3/2 แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลท่าอุเทนในภาพรวมรวม 
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                     (ถนน  สะพานเกาะกลางถนน  รางระบายน้าํ  การผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สาธารณูปการ) 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 18 87 14 1 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 19 90 11   
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21 85 10 4 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 29 84 7   
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 26 86 5 3 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25 83 10 2 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 27 79 9 5 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 27 80 7 6 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27 82 7 4 

คิดเปนรอยละ     
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(รอยละ) 

พึงพอใจ 
(รอยละ) 

พึงพอใจนอย 
(รอยละ) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 15.00 72.50 11.67 0.83 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 15.83 75.00 9.17 0.00 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 17.50 70.83 8.33 3.33 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 24.17 70.00 5.83 0.00 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 21.67 71.67 4.17 2.50 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 20.83 69.17 8.33 1.67 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 22.50 65.83 7.50 4.17 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 22.50 66.67 5.83 5.00 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 22.50 68.33 5.83 3.33 

คิดเปนรอยละ 20.00 70.21 7.60 2.19 
 

แบบที ่ 3/1 แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลท่าอุเทนตามแผนยุทธศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต    
           (พัฒนาศูนยเด็กเล็ก, พัฒนาประสิทธิภาพกองทนุ สปสช. , การเฝาระวังและปองกันโรคติดตอในเขต
เทศบาล ,สืบสานประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมสีวนรวมของประชาชน , พัฒนากิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน 
, โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาอุเทน) 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 36 78 6   
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 28 88 4   
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 26 87 5 2 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 30 84 4 2 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 31 83 6   
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 27 85 8   
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 29 86 4 1 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 33 80 6 1 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27 84 7 2 

คิดเปนรอยละ     
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 30.00 65.00 5.00 0.00 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.33 73.33 3.33 0.00 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21.67 72.50 4.17 1.67 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 25.00 70.00 3.33 1.67 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 25.83 69.17 5.00 0.00 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 22.50 70.83 6.67 0.00 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 24.17 71.67 3.33 0.83 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 27.50 66.67 5.00 0.83 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 22.50 70.00 5.83 1.67 

คิดเปนรอยละ 25.00 69.90 4.48 0.63 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
                      (การจัดระเบยีบชุมชน การจัดการงานจราจร และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล                  

จัดระเบียบทางเทา  งานเทศกิจ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 32 84 4   
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 28 86 4 2 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30 83 5 2 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 32 82 4 2 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 36 78 6   
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 31 85 4   
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 29 86 4 1 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 33 80 4 3 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 27 86 5 2 

คิดเปนรอยละ     
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 26.67 70.00 3.33 0.00 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.33 71.67 3.33 1.67 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25.00 69.17 4.17 1.67 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 26.67 68.33 3.33 1.67 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 30.00 65.00 5.00 0.00 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.83 70.83 3.33 0.00 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 24.17 71.67 3.33 0.83 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 27.50 66.67 3.33 2.50 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 22.50 71.67 4.17 1.67 

คิดเปนรอยละ 26.15 69.17 3.65 1.04 
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ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเท่ียว   
             (สงเสริมการทองเที่ยวและการลงทุน  การสรางอาชพีใหคนในชุมชน) 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 35 85     
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 32 88     
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 34 84 2   
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 28 86 4 2 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 35 83   2 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 31 84 3 2 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 33 83 4   
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 34 80 4 2 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 28 87 3 2 

คิดเปนรอยละ     
 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 29.17 70.83 0.00 0.00 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 26.67 73.33 0.00 0.00 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 28.33 70.00 1.67 0.00 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 23.33 71.67 3.33 1.67 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 29.17 69.17 0.00 1.67 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.83 70.00 2.50 1.67 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 27.50 69.17 3.33 0.00 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 28.33 66.67 3.33 1.67 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 23.33 72.50 2.50 1.67 

คิดเปนรอยละ 27.29 70.10 1.77 0.83 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                   
(การจดัการสิ่งแวดลอ้มและมลพิษตา่ง ๆ อาทิ การตดิตาม ตรวจสอบเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มและ 

มลพิษ งานสรา้งจิตสาํนกึดา้นสิ่งแวดลอ้ม งานตรวจสอบคณุภาพนํา้ งานตรวจสอบคณุภาพอากาศและเสียง  

และการบาํบดันํา้เสีย  การดแูลรกัษาท่ีสาธารณะ อาทิ การดแูลรกัษาและคุม้ครองปอ้งกนัท่ีสาธารณะประโยชน ์ 

 พฒันาและสง่เสรมิการจดัการขยะมลูฝอย นํา้เสีย และมลพิษในชมุชน) 

 
ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 

(คน) 
พึงพอใจ 

(คน) 
พึงพอใจนอย 

(คน) 
ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 30 83 6 1 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 28 82 8 2 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 26 88 4 2 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 30 85 4 1 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 28 87 4 1 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 31 82 5 2 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 31 83 4 2 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 29 84 5 2 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 25 85 8 2 

คิดเปนรอยละ     
 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 25.00 69.17 5.00 0.83 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.33 68.33 6.67 1.67 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21.67 73.33 3.33 1.67 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 25.00 70.83 3.33 0.83 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 23.33 72.50 3.33 0.83 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.83 68.33 4.17 1.67 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 25.83 69.17 3.33 1.67 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 24.17 70.00 4.17 1.67 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 20.83 70.83 6.67 1.67 

คิดเปนรอยละ 24.27 70.21 4.17 1.35 
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  ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
                    (สง่เสรมิเอกลกัษณง์านประเพณีทอ้งถ่ิน และ สนบัสนนุกิจกรรมศลิปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

ทัง้ในระดบัตาํบล และอาํเภอ  สง่เสรมิ และจดังานประเพณีตา่งๆ  เชน่  รูปแบบงาน  สถานท่ี   กาํหนด

กิจกรรม ตารางงานประเพณีสาํคญั ทาํส่ือประชาสมัพนัธ ์เชน่ ปา้ย  โบชวัร ์  เปิดสปอรต์โฆษณา  เสียงไร้

สาย ถ่ายภาพ รวมถึงการเผยแพร ่ ฯลฯทาํการพฒันาหลกัสตูร รูปแบบ หรือ ประวตัคิวามเป็นมาของแตล่ะ

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี เพ่ือจดัทาํไวเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธ ์หรือ ส่ือการเรียนการสอน และเช่ือมโยงขอ้มลู

ลงใน ส่ือมลัตมีิเดียตา่งๆ) 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 34 81 4 1 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 28 87 4 1 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30 86 2 2 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 32 84 2 2 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 33 83 2 2 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 30 87 2 1 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 34 85 1   
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 31 88 1   
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 32 86 1 1 

คิดเปนรอยละ     
ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 

(คน) 
พึงพอใจ 

(คน) 
พึงพอใจนอย 

(คน) 
ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 28.33 67.50 3.33 0.83 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 23.33 72.50 3.33 0.83 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25.00 71.67 1.67 1.67 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 26.67 70.00 1.67 1.67 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 27.50 69.17 1.67 1.67 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.00 72.50 1.67 0.83 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 28.33 70.83 0.83 0.00 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 25.83 73.33 0.83 0.00 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 26.67 71.67 0.83 0.83 

คิดเปนรอยละ 26.25 70.94 1.88 0.94 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจดัการหลักธรรมาภิบาล  
                   (พัฒนาศักยภาพผูนาํและการมีสวนรวมในการบริหารงานในเทศบาล, พัฒนาระบบขอมูลใหครอบคลุม

ภารกิจเทศบาลทนัสมัย, พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจาหนาทีใ่นหนวยงาน, สรางเครือขายความรวมมือเทศบาลกับภาคี

ตางๆ, ปรับปรุงพฒันาการใหการบริการของเทศบาล, เสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน) 
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 32 82 4 2 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 30 84 4 2 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31 83 4 2 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 34 81 2 3 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 28 86 3 3 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 27 87 2 4 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 28 85 3 4 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 28 85 3 4 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 26 87 3 4 

คิดเปนรอยละ     
 

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจนอย 
(คน) 

ไมแสดง
ความเห็น 

(คน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 26.67 68.33 3.33 1.67 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 25.00 70.00 3.33 1.67 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 25.83 69.17 3.33 1.67 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชานทราบ 28.33 67.50 1.67 2.50 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินงาน/กิจกรรม 23.33 71.67 2.50 2.50 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 22.50 72.50 1.67 3.33 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 23.33 70.83 2.50 3.33 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 23.33 70.83 2.50 3.33 
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 21.67 72.50 2.50 3.33 

คิดเปนรอยละ 24.79 70.10 2.60 2.50 
 ในภาพรวมยุทธศาสตรท้ังหมด 7 ยุทธศาสตร ประชากรท้ังหมด จํานวน 4,836 คน (ตุลาคม 63) มีความพึง
พอใจตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2563  สรุปคิดเปนรอยละ ดังนี้              

พึงพอใจมาก  24.83%  พึงพอใจ 70.09%   ไมพึงพอใจ 3.73 %  ไมแสดงความเห็น 1.35 %   
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1.4  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
      เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน   เชน 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือ
รับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตอไป  

เทศบาลตําบลทาอุเทน  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 -2565) ได
ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนท่ีโดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยด ี
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 

1.5  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
    

การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารเทศบาลตําบลทาอุเทน ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.

2562 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณ จํานวน 88 โครงการ งบประมาณ  22,306,430 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

๑. ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 12 3,108,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 18 11,305,330.00 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา         

ความสงบเรียบรอย 
4 400,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การวางแผนการสงเสริมการลงทุนและการทองเท่ียว 4 360,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 1 120,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
10 520,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี  7  การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 39 6,493,100.00 
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2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  เทศบาลตําบลทาอุเทน  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม - โครงการ  จํานวนเงิน  -    บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
จํานวน 68 โครงการ จํานวนเงิน 15,374,295 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
12 

 

- 

 
11 

 
3,008,000 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนา

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
18 

 

- 

 

16 
 

11,285,330 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาการ

จัดระเบียบชุมชน สังคม การ

รักษาควาสงบเรยีบรอย 

4 

 

- 

 
- 

 
- 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การวางแผน

การสงเสริมการลงทุนและการ

ทองเท่ียว 

4 

 

- 

 
1 

 
189,650 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารการ

จัดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 

 

- 

 
1 

 
110,000 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การสงเสริม

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

10 - 

 
5 

 
331,315 

ยุทธศาสตร ท่ี   7  การบริหาร

จัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
39 

 

- 

 
34 

 
450,000 
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จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
 
 

ยุทธศาสตร 

แผนดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

 1. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
107 

 

156,779,000 12 3,108,000.00 
 

11 
 

3,008,000 

2. การพัฒนาสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
29 13,033,700 18 11,305,330.00 

 

16 
 

11,285,330 

 3. การพัฒนาการจัด

ระเบียบชุมชน สงัคม 

การรักษาควาสงบ

เรียบรอย 

11 2,018,000 4 400,000.00 

 
 

- 

 
 

- 

 4. การวางแผนการ

สงเสริมการลงทุนและ

การทองเท่ียว 

7 1,220,000 4 360,000.00 

 
1 

 
189,650 

 5.  การบริหารการ

จัดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

14 1,560,000 1 120,000.00 

 
1 

 
110,000 

6.  การสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

12 640,000 10 520,000.00 

 

 
5 

 
 

331,315 

 7.การบริหารจัดการ

ภายใตหลักธรรมาภิ

บาล 

69 

 

7,147,400 39 6,493,100.00 

 
34 

 
450,000 
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สวนท่ี 5  

 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาลตําบลทาอุเทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 เปน
การดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาไปตาม
แนวทางนโยบายท่ีกําหนดข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรของจังหวัดนครพนม นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและนโยบาย
ของผูบริหาร 
  จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน พบวา มีปญหาและอุปสรรคหลายประการคือ ขาด
แคลนงบประมาณท่ีจะนํามาดําเนินการตามโครงการตางๆ ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําไดดังนี ้

  1. ปญหางบประมาณในการดําเนินการไมเพียงพอ 
  ดวยสภาพทางกายภาพของเทศบาลตําบลทาอุเทน ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงยังไม
ครบทุกหมูบาน คือ ถนน คสล.ภายในหมูบาน และรองระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบาน ไฟฟาเพ่ือการเกษตร รวมท้ัง
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ยังไมเพียงพอตอความตองการของพ่ีนองประชาชนในตําบล เพราะวายังขาดงบประมาณ
ในการดําเนินการ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นวา ควรประสานหนวยงานอ่ืน เพ่ือนํางบประมาณ
มาพัฒนาในสวนท่ียังไมมีการดําเนินการ เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตอไป 
  อีกท้ัง การท่ีจําเปนตองบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
โดยจะตองมองถึงความตอเนื่องในการดําเนินโครงการ ความคุมคาของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ท่ีจะไดรับเปนสําคัญ 

  2. ปญหาในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ในการจัดทําประชาคมทองถ่ินท้ังในระดับหมูบาน หรือในระดับตําบล ยังพบวาไมไดรับความ
รวมมือเทาท่ีควร ปญหาดังกลาวนี้อาจเกิดจากความไมเขาใจในบทบาท หนาท่ี ของการเปนตัวแทนของประชาชนใน
หมูบานซ่ึงในข้ันตอนการจัดทําเวทีประชาคมจะมีผูเขารวมการประชุมไมมากกวารอยละ 80 ดังนั้น ควรท่ีจะตองมี
การสรางความรู การสรางความเขาใจใหแกประชาชนในแตละหมูบานใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหทราบถึงความสําคัญใน
การวางแผนพัฒนาทองถ่ินในปตอๆ ไป ตามหลักการ “รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ” 

  3. ปญหาจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) มีจํานวนมากเกิน
ศักยภาพท่ีจะดําเนินการได 
  จะพบวาจํานวนโครงการตามพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยเฉพาะโครงการในชวง
แผน ป 2563 มีจํานวน 157 โครงการ แตสามารถนํามาปฏิบัติไดเพียง 98 โครงการ หรอืคิดเปนรอยละ 62.42  
ดังนั้น ควรท่ีจะมีการพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการท้ังในรูปของงบประมาณ ความคุมคาของโครงการ และ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดข้ึน 
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  4. ปญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาท่ีเกินศักยภาพของเทศบาล 
  กลาวคือไดมีการเสนอโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลทาอุเทน  ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียว 
ของและมีศักยภาพท่ีมากกวาแลว เชน องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม แตก็ยังไมไดรับการตอบสนองเพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนเทาท่ีควร  
 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
      เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3  (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  เทศบาลตําบลทาอุเทน  จึง
ไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3      ใน
ระบบ e-plan  และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซ่ึงในครั้งนี้ก็
ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหมีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลตอไปในครั้งหนา ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาอุเทน  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน  ควรมีเสนอการกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน     คณะกรรมการฯ ควรมีการนําผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ควรเห็นความสําคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือรับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ี
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

4. ผูบริหารควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการในชวงตนปงบประมาณมากกวาการทําโครงการ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีใชงบประมาณมากกวาโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณเทศบาลตําบลทาอุ
เทน จะไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาได  และอาจทําใหประชาชนไมพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน  เพราะไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษและ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน  การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความโปรงใสสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง  สรางระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และมุงสงเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
1. ช่ือโครงการ   โครงการงานนมัสการองคพระธาตุทาอุเทน 

    งบประมาณ  189,650 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ     กองการศึกษา 

    ภาพถายประกอบ 

            
 

2. ช่ือโครงการ   โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุมโฮมไทญอ 

    งบประมาณ  98,565 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ      กองการศึกษา 

    ภาพถายประกอบ 
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3. ช่ือโครงการ   โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปและกีฬาทองถิ่นคัพ 
    งบประมาณ  184,400 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ      กองการศึกษา 

    ภาพถายประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ช่ือโครงการ   โครงการแขงขันเรือกีบเทศบาลตําบลทาอุเทน 

    งบประมาณ  142,750 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองการศึกษา 

    ภาพถายประกอบ 
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    5. ช่ือโครงการ   โครงการทําบุญประจําปศาลหลักเมือง(ศาลเจาโตง) 

        งบประมาณ  20,000 บาท 

        ผูรับผิดชอบโครงการ    กองการศึกษา 

        ภาพถายประกอบ 

 

       
 
 

   6. ช่ือโครงการ   โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

    งบประมาณ  10,000 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองการศึกษา 

    ภาพถายประกอบ 
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   7. ช่ือโครงการ   โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

    งบประมาณ  50,000 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองการศึกษา 

    ภาพถายประกอบ 

 

 
 
 
 
   8. ช่ือโครงการ   โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

    งบประมาณ  49,850 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

    ภาพถายประกอบ 
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9. ช่ือโครงการ   โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

    งบประมาณ  17,625    บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

    ภาพถายประกอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ช่ือโครงการ   โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยตากันอุทิศ หมู 7 
    งบประมาณ  308,500 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองชาง 

    ภาพถายประกอบ 
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11. ช่ือโครงการ     โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายปาชาญวน หมู 3 
    งบประมาณ  490,000 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองชาง 

    ภาพถายประกอบ 

 

                         
 
 
 

12. ช่ือโครงการ   โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมูท่ี 3 ไปหนองง้ิว 
    งบประมาณ  499,000 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ     กองชาง 

    ภาพถายประกอบ 
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13. ช่ือโครงการ   โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.บริเวณหน้าวัดพระธาตุท่าอุเทนด้านทศิเหนือ 
    งบประมาณ  369,500 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ     กองชาง 

    ภาพถายประกอบ 

            
 
 

14. ช่ือโครงการ     โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล.หมู 5 เช่ือม หมู 6 (ขางบึงมอ) 
    งบประมาณ  74,000 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ     กองชาง 

    ภาพถายประกอบ 
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15. ช่ือโครงการ   โครงการถมดินขยายไหลทางสาย 212 ไปถนนหนองง้ิว หมู 3 
     งบประมาณ  417,000 บาท 

     ผูรับผิดชอบโครงการ     กองชาง  

     ภพถายประกอบ 

            
 
 
 

16. ช่ือโครงการ    โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยเจริญราษฎร หมู 5 

    งบประมาณ  35,000 บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองชาง 

    ภาพถายประกอบ 
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17. ช่ือโครงการ   โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสุวรรณมาโจอุทิศ 

    งบประมาณ          54,000   บาท 

    ผูรับผิดชอบโครงการ    กองชาง 

    ภาพถายประกอบ 

 

           
 
 

18. ช่ือโครงการ    โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หนองสูง หมูท่ี 7 บานนาเหนือไปหมูท่ี 6 บานนอยหัวบึง 

      งบประมาณ 494,700 บาท 

      ผูรับผิดชอบโครงการ    กองชาง 

      ภาพถายประกอบ 
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19. ช่ือโครงการ   โครงการกอสรางถนนดินซอยวรรณษาอุทิศ หมู 2 
      งบประมาณ          26,000       บาท 

      ผูรับผิดชอบโครงการ    กองชาง 

      ภาพถายประกอบ 
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ภาคผนวก 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาอุเทน 

- คําสั่งแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
- ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

- ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมในแตละ
ยุทธศาสตร 

 
 

 

 



 

แบบท่ี  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/๒  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                           (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ํากวา ๒๐ ป                (๒) ๒๐-๓๐ ป                      (๓) ๓๑-๔๐ ป 

                      (๔) ๔๑-๕๐ ป                   (๕) ๕๑-๖๐ ป                       (๖) มากวา ๖๐ ป 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา                (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา    (๓) อนุปริญญาหรือ เทียบเทา 
                      (๔) ปริญญาตรี                  (๕) สูงกวาปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

           (๔) รับจาง                        (๕) นักเรียนนักศึกษา              (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
  1. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
๕. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 



 

 แบบท่ี  3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/๓  เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ ๑ ครั้ง หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                         (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ํากวา ๒๐ ป             (๒) ๒๐-๓๐ ป                       (๓) ๓๑-๔๐ ป 

           (๔) ๔๑-๕๐ ป                 (๕) ๕๑-๖๐ ป                       (๖) มากวา ๖๐ ป 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา              (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา     (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
                                                                                                                 

           (๔) ปริญญาตรี                 (๕) สูงกวาปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลกั     (๑) รับราชการ                  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

           (๔) รับจาง                      (๕) นักเรียนนักศึกษา               (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

 

  สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
  1.หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยใหคะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ
ทานเทาใด 
     

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
๘. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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