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ส่วนที่๑ 
 

บทนำ 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 พระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ 

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนและ 
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน 
 

ดังนั้น  การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถ
ที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติ
การดำเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หนว่ยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ



ทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากร
ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว
โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  
เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขอนยางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้                                         
1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่
ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environmentsor contexts)  การประเมิน
ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
(implementationprocess) การประเมินผลนโยบาย (policyoutputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
2.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการ
ใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม 
หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และฉบับ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 



๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑  

แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ด ตามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น   ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 11  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 11 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 
ขัน้ตอนที่ ๒ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 
 
ขั้นตอนที่ ๔ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ๑2(๓) 

 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 



ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 13 (๕)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ได้กำหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 



➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time &timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (processevaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



เด็กได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่ วยเอดส์   
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเสียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 
(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ



สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบันโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม  .. 
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น



ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน พัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่ มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจาก  แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan(www.dla.go.th)  

http://www.dla.go.th/


๗.๒  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่ องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ) 

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง   
 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลท่าขอนยาง ดังนี้ 

1. นายสิทธิพร  ศรีเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ประธานกรรมการ 



 2. นายหิรัญ  ภวภูตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
3. นายสำเร็จ  เหล่าสมบัต ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ   กรรมการ 
4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
5. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่10  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ  
6. ผอ.โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
7. ผอ.รพ.สต.บ้านหัวขัว  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
8. ผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัว  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9. นางพานทอง  ประจันตะเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
10.รองปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง     กรรมการ 
11. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล      กรรมการ/เลขาฯ 
12. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป      ผู้ช่วยเลขาฯ 
13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขาฯ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง มีหน้าที่ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
3. รายงานและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเสนอ   

ต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง เพ่ือจะได้รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลท่าขอนยาง คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 

4. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่๒ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 
 
 
 
 



13 
 

 

1.1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ เฉพาะปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการตามเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ดำเนินการ 

(พ.ศ. 2561 - 2565) งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 

จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น 

โครงการ โครงการ ร้อยละ 
ของแผน 

โครงการ ร้อยละ 
ของเทศฯ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 58 32,627,240 25 6,878,000 43 13 4,177,000 52 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะ 
และชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์

        

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

38 16,176,000 13 843,000 34 3 66,493.00 23 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง 

        

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

44 7,453,700 12 1,655,000 27 8 1,346,530 67 

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

        

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมลูฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

33 15,724,300 6 203,500 18 1 35,545 17 

แผนงานสาธารณสุข         
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนา
องค์กร 

37 25,595,000 11 1,029,800 30 7 760,000 64 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

        

รวม 210 97,576,240 67 10,609,300 32 31 8,008,568 46 



1.2 โครงการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน ปีงบประมาณรายจ่าย 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม 

เทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้การก่อ
หนี้ผูกพัน 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์      
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 เส้นแยก OTOP - สามแยกตลาดนดัคลองถม 340,000 340,000 

 

1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมขยายผิวจราจร (2 ฝั่ง) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที ่3 ซอยบ้านนางดาวเรือง บุตราช –  
บ้านนายสรุสิทธ์ิ นิมิต 

228,000 - 218,000 

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมูบ่้าน บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนางระเบียบ เหล่าพิเดช  
เชื่อมถนนบ้านใคร่นุ่น - ไปบ้านปา่ยางห่าง 

54,000 - 53,000 

1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมูบ่้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ใคร่นุ่น - กุดครก 649,000 479,000 - 
1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมูบ่้าน บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)  

ไปทางวัดป่าวังเลิง 
434,000  427,000 

1.6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมูท่ี่ 1 เริ่มจากบา้นนายอำนวย อุทัยแสน - บ้านนายสรุพล สุวรรณภกัดี 273,000 273,000 - 
1.7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง หมูท่ี่ 2 เริ่มจากซอยบ้านนายธนูศลิป ์เหล่าโพธิ์ - บ้านนายแถว เนื่องวรรณะ 165,000 165,000 - 
1.8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยม หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายทองสุข ชาภูคำ - วัดบ้านดอนยม 309,000 - 304,000 
1.9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มขยายผิวจราจร คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 เริ่มจากถนน 213 ถึงบ้านนายสรุเดช ทับทิมใส 276,000 - 265,000 

1.10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มขยายผิวจราจร คสล. บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 เริ่มจากถนน 213 ถึงบ้านนางเสาวนีย์ ศรีพลมาตย ์ 402,000 386,000 386,000 
1.11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มขยายผิวจราจร คสล. บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 เริ่มจากถนน 2202 - ถึงบ้านนายพิทักษ ์ภิบาลสิงห ์ 366,000  356,000 
1.12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรอ้มขยายผิวจราจรและปรับปรุงถนน คสล. บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14  

เริ่มจากบา้นนางสำเนา เบิกบาน - สี่แยก (2 ฝั่งถนน) 
302,000 302,000 - 

1.13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 ซอยบ้านนางสมหวัง สวาทพงษ์ –  
บ้านนายประหยัด มจัจุปะ (2 ฝั่งทาง) 

223,000 223,000 - 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,021,000 2,168,000 2,009,000 

 
 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตาม งบประมาณ งบประมาณ 



เทศบัญญัติ 
(บาท) 

ที่ได้การก่อ
หนี้ผูกพัน 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสังคมสงเคราะห/์แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง      

2.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 50,000 - 39,800 

2.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ด้านโภชนาการดี ชีวีปลอดภัย ส่งเสริมเด็กไทยสู่สมาร์ทคิด 20,000 - 19,693 

2.3 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 30,000 - 7,000 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 100,000  - 66,493 
  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม      

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 372,400 69,320 251,800 

3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) 

129,200 - 

129,200 

3.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 55,400 - 6,400 

3.4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 - 150,000 

3.5 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 50,000 - 12,990 

3.6 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,000 - 6,000 

3.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการศาสนา 40,000 - 21,870 

3.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา 700,000 - 698,950 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 1,503,000  69,320 1,277,210 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่ได้การก่อ

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 



(บาท) หนี้ผูกพัน (บาท) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      

แผนงานสาธารณสุข      
4.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 53,500 - 35,545    

 
 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 53,500  35,545 
  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
5.1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 

120,000 - 120,000 

5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

200,000 - 200,000 

5.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าที่แก่ประชาชน 140,000 - 133,540 

5.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 80,000 - 79,884 

5.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ 100,000 - 77,695 

5.6 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 100,000 - 55,280 

5.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 20,000 - 15,650 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 760,000   682,049 
 รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 6,437,500 2,168,000 4,070,297 



 1..3 รายการค่าจัดซ้ือหมวดครุภัณฑ์ 

รายการครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้การก่อ
หนี้ผูกพัน 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13000 บีทียู 23,000 - 23,000 

2 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 10,200 - 10,000 

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,000 - 8,000 

4 เก้าอ้ีทำงาน พนักพิงสูง 5,000 - 4,500 

5 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 5 ฟุต 12,000 - 12,000 

6 โต๊ะทำงานขนาด 120x60x75 ซม. 9,000 - 9,000 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 - 29,900 

8 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 18,000 - 17,900 

9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู 97,200 96,000  

10 ชุดโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 8 ที่นั่ง 19,500 - 17,000 

11 โต๊ะทำงาน 4,000 - 4,000 

12 เก้าอ้ีสำนักงาน 1,700 - 1,700 

13 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล (DSLR) 50,000 - 41,000 

14 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 8,000 - 7,900 

15 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 13,000 - 13,000 

16 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 17,000 - 16,000 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 760,000  96,000 682,049 
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1.1.4 โครงการเบิกจ่ายตามงบประมาณเงินสะสม 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1 โครงการบรูณะปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ.ท่าขอนยาง ม.1  

เริ่มจากถนน 2202 (เถียงนาครูนอ้ย)ทางไปโคกหนองใผ ่
1,357,000 1,187,375 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมูบ่้าน บ.ท่าขอนยาง  
ม.3 เริ่มจากบ้านอาจารย์ชัชวาล  รัตนพร ไปกดุคำฮิง  

730,000 516,000 

3 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.ท่าขอนยาง ม.4 เริม่จากสี่แยก 
ไฟแดงถนนทางหลวงแผ่นดิน มค 2202 (เดิม) ถึงสี่แยกวัดเจรญิผล 

900,000 745,800 

4 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.ดอน-เวียงจันทร์ ม.13  
เริ่มจากศาลาประชาคม ม.13 ถึงสะพานข้ามลำห้วยสายคอ 

1,030,000 854,000 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเช่ือมระหว่างบ้านดอนสวนกับบ้านดอน
เวียงจันทร์จำนวน 14 ต้น บ้านดอนสวน ม.12 และบ้านดอนเวียงจันทร์ ม.8 

707,000 495,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1  
(ซอยหนองแสง) 

500,000 493,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หม่ที่ 1  
ซอยข้างหอพักกลั่นภูมไิปทางคลองถม 

360,000 356,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9  
เส้นไปวดัป่าวังเลิง 

500,000 493,000 

9 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 ถนนน 213  
บ้านนางเสาวนีย ์ ศรีพลมาตย์ ไปถึงท่อ คสล. เดิมหนา้โรงแรมศรจีนัทร์รีสอร์ท 

225,000 222,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไปทางเส้นคลองสูบน้ำ  
บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 

415,000 410,000 

11 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง ม.1  
ซอยถนนก๋วยเต๋ยวหมูตุ๋น 

440,000 434,000 

12 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง ม.1 เริ่มจากถนน
หอพักทิพรัตน์ - ถนน มมส.ดอนยม 

439,000 431,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมงเหล็ก (คสล.) ถนนเส้นบ้าน อ.ชัชวาลย์   
รัตนพร บ้านท่าขอนยาง ม.3 (ทางไปกุดคำฮิง) เริ่มจากถนน คลส.เดิมไปทางกุดคำฮิง 

500,000 493,000 

14 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยางม.3 เริ่มจากถนนสาย
บ้านท่าขอนยาง - มมส. (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 เดมิ) บริเวณโค้ง
คลองถมถึงสี่แยกถนนบ้านท่าขอนยา - บ้านส้มโฮง 

3,157,000 2,999,900 

15 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บา้นท่าขอนยาง ม.4 เรมิจากสี่แยกวัดเจรญิผลด้านทิศ
ตะวันออก ไปทางทิศใต้วัดเจริญผล 

400,000 394,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านท่าขอนยางม.4 (ซอยกุดน้ำใส) 
เริ่มจากบา้น อ.เพชรจู  ปะมะเก ไปทางบ้านคุณประไพ  จันทร์เปล่ง 

500,000 492,500 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)เส้นจากบ้านกุดร่อง ม.5 ไปบ้านวังบัว 500,000 492,500 

18 โครงการจดัซื้อเครื่องออกกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 จุดคือ บ้านกุดร่อง ม.5 บ้าน
วังหวิ้ม.6 บ้านใคร่นุ่น ม.10 และ ม.14 

500,000 500,000 

19 โครงการบรูณะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต (PARA AC)บ้านดอนเวียงจันทร์ 
ม.13 เริม่จากหน้าบ้านนางลัดดา แพงจันทร์ถึงสามแยกบ้านนายเสรฐิ แดงสีดา 

498,000 491,000 
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ลำดับ

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใคร่นุ่นม.14 เริ่มจาก  

คสล.เดิม ไปทางแม่ทองคำ  สิงห์สวุรรณ 
500,000 492,500 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวขัวม.15 เริ่มจากถนน  
คสล.เดิม ไปทางหนองเหล่า 

500,000 492,500 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวขัวม.15 เริ่มจากถนน  
คสล.เดิม ไปทางบ้านโคกก่องต.คนัธารราษฎร ์

500,000 492,500 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวขัว ม.15 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไป
ทางบ้านโคกก่อง ต.คันธารราษฎร ์

500,000 492,500 

24 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้บ้านหัวขัว ม.15 เริ่มจากบ้านนางเสาวณีย์  ศรีพล
มาตย์ ไปทางท่าขัวน้อย 

700,000 546,000 

รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 29,609,000 15,016,075 

 
   
 
๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  
 แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ 
 แบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR Code 
โดยสำรวจจากการสุ่มตัวอย่างประชากรตำบลท่าขอนยาง ทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวน 225 คน มีผลการ

ประเมิน ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เพศ : ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ โดยมีสัดส่วนของเพศ หญิง มากกว่าเพศ ชาย 

เพศ ร้อยละ จำนวน 
ชาย 34.7 78 
หญิง 65.3 147 
รวม 100.0 225 
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อาย ุ:   ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ (จำนวน 225 คน) กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 

อายุ ร้อยละ จำนวน 
15 - 25 ป ี 6.7 15 
26 - 30 ป ี 5.3 12 
31 - 40 ป ี 12.4 28 
41 - 50 ป ี 29.8 67 
51 - 60 ป ี 37.3 84 
61 - 70 ป ี 5.8 13 
71 ปีขึ้นไป 2.7 6 

รวม 100.0 225 
 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  :  ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน (จำนวน 225 คน) กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ระยะเวลา มากกว่า 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 74.7 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน   

ร้อยละ จำนวน 

น้อยกว่า 5 ปี .4 1 
5 – 10 ป ี 1.8 4 

11 – 20 ป ี 8.9 20 
21 – 30 ป ี 14.2 32 

มากกว่า 30 ปี 74.7 168 
รวม 100.0 225 

 
 
 
ระดับการศึกษา :    ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (จำนวน 225 คน) 
กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่มีวุฒิระดับการศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)  
คิดเป็นร้อยละ 27.6 

ระดับการศึกษา ร้อยละ จำนวน 
ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) 27.6 62 
ประถมศึกษาตอนปลาย 24.9 56 
มัธยมศึกษาตอนต้น 20.0 45 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.6 26 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5.3 12 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) .4 1 
ปริญญาตรี 10.2 23 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
อ่ืนๆ - - 

รวม 100.0 225 
 

 
ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  :  ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ระดับ
การศึกษา (จำนวน 225 คน) กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานภาพ ประชาชน คิดเป็น
ร้อยละ 70.2    

ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ จำนวน 
ประชาชน 70.2 158 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 3.1 7 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/สารวัตรกำนัน 4.4 10 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 0.4 1 
อสม./อปพร./กรรมการกองทุนฯ 16.9 38 
กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ    - - 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ 4.0 9 
สื่อมวลชน     - 
กลุ่ม/อาสาสมัคร เช่น เยาวชน หมอดิน 
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ    

0.9 2 

องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ)……… - - 
รวม 100.0 225 

 

 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ประจำปี 2563  

ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล
โครงการฯ  ซึ่งมีลักษณะคำถาม เป็นคำถามแบบปลายปิดมีเกณฑ์การวัดความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์การ
ตีความหมายของการแสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   
ซึ่งได้นำคะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
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โดยมีผลการประเมินตามโครงการฯ ดังนี้ 

ความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ที่ได้ 

ความหมาย 
(พึงพอใจ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

49.8 24.4 25.3 0.4 - 4.24 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

32.4 38.7 27.6 1.3 - 4.02 มาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

24.9 42.2 29.3 3.6 - 3.88 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

48.4 34.7 16 0.9 - 4.31 มาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

33.3 36 28.9 1.8 - 4.01 มาก 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

38.7 32.9 23.6 4.0 0.9 4.04 มาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

32.4 42.2 24 1.3 0 4.06 มาก 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

35.1 35.6 26.7 2.7 0 4.03 มาก 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

30.7 39.6 28 1.8 0 3.99 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมตาม แบบท่ี  ๓/2  4.07 มาก 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
 

 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในแต่ละ
ด้านของยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 

ซึ่งได้นำคะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
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โดยมีผลการประเมินตามโครงการฯ ดังนี้ 

ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลท่าขอนยางในแต่ละด้านยุทธศาสตร์มาก

น้อยเพียงใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ความ 
หมาย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30.2 51.6 16.0 1.3 0.9 4.09 มาก 

2. ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนว    เศรษฐกิจฐานราก 

33.8 50.7 15.6 - - 4.18 มาก 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

36.9 45.8 16.9 0.4 - 4.19 มาก 

4. ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม 

34.2 48.4 12.4 4.0 0.9 4.11 มาก 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนา
องค์กร 

32.4 50.2 14.7 0.9 1.8 4.11 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแบบที่  ๓/๓   4.14 มาก 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ได้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยางแต่ละด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์ มาก  คิดเป็น    
ร้อยละ 4.09 

ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานรากอยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 4.18 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 4.19 

ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์  มาก คิดเป็นร้อยละ 4.11 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
อยู่ในเกณฑ์ มาก คิดเป็นร้อยละ 4.11 

 ในภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล            
ท่าขอนยางทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ใช้แบบประเมินตนเองในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทำการประเมินและรายงาน หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นการประมิน
ผลการตำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีใช้จริงของแต่ละโครงการแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อสิ้นสุดงวดงบประมาณ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และนำเสนอเป็น
ข้อมูลต่อผู้บริหารตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

31 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3.4 วิสัยทัศน์ 
3.5 กลยุทธ์ 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
3.8 แผนงาน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลการดำเนินโครงการโดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้

งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรมและศึกษาดูงานได้มีการประเมินความสำเร็จ
ของเป้าหมายเชิงคุณภาพ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
3. การประมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งบประมาณได้ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
5.8 โครงการแก้ปัญหาความยกจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
 2.3 กรอบและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ ต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา เพ่ือเป็นการ
สรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่นดังนี้ 

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ๑.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี 2564 และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โครงการตามเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ดำเนินการ 

(พ.ศ. 2561 - 2565) งบประมาณรายจ่ายปี 2564 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ คิดเป็น จำนวน งบประมาณ คิดเป็น 

โครงการ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะ 
และชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์

        

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจฐานราก 

        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง 

        

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

        

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

        

แผนงานสาธารณสุข         
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร         
แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

        

รวม         
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โครงการที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน ปีงบประมาณรายจ่าย 2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์     

1.1 
1.2 

โครงการ....................................... 
โครงการ....................................... 

................ 
……………. 

................ 
……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสังคมสงเคราะห/์แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง     
2.1 โครงการ....................................... ................ ................ 
2.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม     

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
3.1 โครงการ....................................... ................ ................ 
3.2 โครงการ....................................... ……………. ……………. 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     

แผนงานสาธารณสุข     
4.1 โครงการ....................................... ................ ................ 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร     

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
5.1 โครงการ....................................... ................ ................ 
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดแีละพัฒนาองค์กร   
 รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม   
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    ๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป  (ให้ทำเครื่องหมาย  /  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ท่านต้องการให้ข้อมูล)  
1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อายุ  15 - 25ปี  26 - 30 ปี  31 - 40 ปี 

 41 - 50 ป ี  51 - 60 ปี  61 - 70 ปี  71 ปีขึ้นไป 
3. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   น้อยกว่า 5 ปี   5 – 10 ป ี   11 – 20 ป ี
   21 – 30 ป ี   มากกว่า 30 ปี 
4. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)  ประถมศึกษาตอนปลาย 
   มัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   ปริญญาตรี      ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก      อ่ืนๆ 
5. ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  
   ประชาชน      สมาชิกสภาท้องถิ่น   
   กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/สารวัตรกำนัน  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 
   อสม./อปพร./กรรมการกองทุนฯ   กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     สื่อมวลชน 
   กลุ่ม/อาสาสมัคร เช่น เยาวชน หมอดิน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ 
   องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ (ระบ)ุ………………………………………………..………… 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
1. ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
(ให้ทำเครื่องหมาย/  ในช่องตารางที่ท่านพึงพอใจ) 

ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม      
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 
   ประชาชนทราบ 

     

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม      
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

     

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน      
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปี 2564 
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2. ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางแต่ละด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนามากน้อยเพียงใด 
    (ให้ทำเครื่องหมาย/  ในช่องตารางที่ท่านพึงพอใจ โดยกำหนดให้ 1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย,  3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด)  

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ด้าน 
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

2. ด้าน 
คุณภาพชีวิต 
และสร้าง 

ความเข้มแข็ง 
ของชุมชนตาม 
แนวเศรษฐกิจ 

ฐานราก 

3. ด้าน 
การสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
และศูนย์กลาง

วัฒนธรรม 

4.ด้าน 
สาธารณสุข 

มูลฐานและบริหาร
จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้าน 
การบริหาร 

จัดการบ้านเมือง 
ที่ดีและพัฒนา

องค์กร 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1) ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
   ในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด 

             
 

        
 

        
 

        

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง : ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
     ๓.๔  วสิัยทัศน์  
     ๓.๕  กลยุทธ ์  
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     ๓.๘  แผนงาน  
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

รวมคะแนน  
 
*** คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) คะแนนที่ประเมินได้  คะแนน 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่ อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา  
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา  
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย  
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มัน่คง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ  
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

รวมคะแนน  
 
*** คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) คะแนนที่ประเมินได ้      คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



33 
 

 

ส่วนที ่ 4 
สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ งเชิง
สถิติ ต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

๑.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ๑.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
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1.1.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ เฉพาะปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการตามเทศบัญญัติ โครงการที่ได้ดำเนินการ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2564 งบประมาณรายจ่ายปี 2564 

จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น จำนวน งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น 

โครงการ โครงการ ร้อยละ 
ของแผน 

โครงการ ร้อยละ 
ของเทศฯ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 29 16,950,000 18 8,454,500 62 18 8,448,500 62 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะ 
และชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์

        

2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 

39 16,186,000 11 322,320 28 4 322,320 10 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง 

        

3. การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

47 7,444,500 4 1,021,600 9 4 1,005,010 9 

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

        

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมลูฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

34 27,725,300 3 154,000 9 2 87,140 6 

แผนงานสาธารณสุข         
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนา
องค์กร 

45 26,195,000 41 3,511,500 91 41 5,909,536.5 91 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

        

รวม 194 94,499,800 77 3,404,000 40 69 6,307,617 36 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม 

เทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้การก่อหนี้

ผูกพัน 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการพาณิชย ์      
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่4 217,000 217,000 - 

1.2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน (คสล.) บ้านดอนยม หมู่ที่7  เริ่มจากถนนถีนานนท์ (213) ไปถึง สี่แยกศาลากลางบ้าน 603,000 603,000 - 

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนเวียงจันทร์  หมู่ที่ 8 เริ่มจากสนามกีฬาหนา้วัดศรีเวียงชัย  
ไปทางแยกปูตา (เส้นทิศใต้หมู่บ้าน) 

400,000 400,000 - 

1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านใคร่นุ่น หมู่ที ่10 เริ่มจากถนน (คสล.)เดิมบ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10  
ไปบ้านดอนยม หมู่ที่ 7 

400,000 400,000 - 

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนสวน หมู่ที่12 เริ่มจากถนน (คสล.) เดิมบา้นนายธนดล  แก้วโยธา 
 - ถนนสาย มมส. – ดอนยม 

567,000 567,000 - 

1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ 13 -ถนน อบจ.  
(บ้านดอนหน่อง ม.8 , ม.16) ตำบลขามเรียง 

434,000 434,000 - 

1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14 เริ่มจากถนน คสล.เดมิบ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 14 - บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 412,000 - 406,000 
1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 เริ่มจากบ้านหัวขัว หมู่ที่ 15 

 - บ้านดอนหน่อง ม.8 , ม. 16 ตำบลขามเรียง 
400,000 400,000 - 

1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1(โอนตั้งจ่าย) 500,000 500,000 - 
1.10 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ(โอนตั้งจ่าย) 740,000 740,000 - 
1.11 โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง(โอนตั้งจ่าย) 376,000 376,000 - 
1.12 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 2 371,000 371,000 - 
1.13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบ้านท่าขอนยาง หมู่ที ่3 446,000 446,000 - 
1.14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกุดร่อง หมู่ที่ 5 713,000 713,000 - 
1.15 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบดัน้ำเสียชุมชนกุดตาไหล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 3 395,000 - 395,000 
1.16 โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะกดุน้ำใส บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4(โอนตั้งจ่าย) 491,000  491,000 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตาม 

เทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้การก่อ
หนี้ผูกพัน 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานสังคมสงเคราะห/์แผนงานการเกษตร/แผนงานงบกลาง      
2.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบอินทรีย ์ 50,000 - 12,540 
2.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านวังหว้า หมู่ที่ 6(โอนตั้งจ่าย) 193,000 - 193,000 
2.3 โครงการการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 50,000 - 19,900 
2.4 โครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลมิพระเกียรตเินื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2564 (โอนตั้งจ่าย) 29,320 - 29,320 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 322,320  322,320 

 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม      

แผนงานการศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
3.1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 338,100 48,200 272,180 
3.2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

(รายหัว)(โอนจ่ายเพ่ิม) 
153,500 - 

157,830 
3.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการจดังานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา 500,000 - 497,750 
3.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร (ศพด.) 30,000 29,050 - 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 1,021,600 77,250 927,760 

 

1.17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านบ้านท่าขอนยาง หมู่ที ่4 (โอนตั้งจ่าย) 754,300 754,300 - 
1.18 โครงการติดตั้งกังหันตีน้ำแบบโซลา่เซลล์(โอนตั้งจ่าย) 235,200 235,200 - 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8,454,500 8,454,500 1,292,000 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตาม 
เทศบัญญัติ 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้การก่อ
หนี้ผูกพัน 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      

แผนงานสาธารณสุข      
4.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 54,000 - 540 
4.2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคตดิตอ่ 100,000 - 86,600 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 154,000 - 87,140 
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป/แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น/ส.ส./ส.ว./ส.จ.(โอนจ่ายเพ่ิม) 400,000 - 416,902.50 
5.2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตำบลท่าขอนยางอำกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 648,000 360,000 72,000 
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบรกิารประชาชนในช่วงเทศกาลสำคญัต่างๆ 120,000 - 65,870 

  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 1,168,000 360,000 554,772.50 
 รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ/กิจกรรม 11,120,420 8,891,750 3,183,992.50 
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1.1.3 รายการค่าจัดซ้ือหมวดครุภัณฑ์ 

รายการครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ได้การก่อ
หนี้ผูกพัน 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1 เก้าอ้ีทำงาน 3,400 - 3,000 

2 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 5 ฟุต (โอนเพ่ิม) 4,500 4,500 - 

3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู (โอนเพ่ิม) 138,300 138,300 - 

4 เก้าอ้ีอเนกประสงค์หน้าพลาสติก (โอนเพ่ิม) 22,000 - 22,000 

5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู (โอนเพ่ิม) 67,800 67,800 - 

6 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู (โอนเพ่ิม) 25,300 25,300 - 

7 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (โอนเพ่ิม) 5,900 5,900 - 

8 เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว (โอนเพ่ิม) 4,500 4,500  

๙ เก้าอ้ีทำงาน แบบมีพนักพิงหลังสูง (โอนเพ่ิม) 8,000 8,000 - 

10 โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (โอนเพ่ิม) 4,000 4,000 - 

11 ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมแบบไร้สาย  50,000 - 50,000 

12 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ พร้อมติดตั้ง (โอนเพ่ิม) 230,400 - 227,414.33 

13 เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกซ์ (โอนเพ่ิม) 12,500 12,500 - 

14 ลำโพงเคลื่อนที่ (โอนเพ่ิม) 10,000 10,000 - 

15 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (โอนเพ่ิม) 59,900 59,900 - 

16 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500 - 7,500 

17 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (โอนเพ่ิม) 22,000 22,000 - 

18 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (โอนเพ่ิม) 16,000 16,000 - 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (โอนเพ่ิม) 34,000 34,000 - 
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20 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู (โอนเพ่ิม) 79,400 79,400 - 

21 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู (โอนเพ่ิม) 45,200 45,200 - 

22 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (โอนเพ่ิม) 23,000 23,000 - 

23 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (โอนเพ่ิม) 22,000 22,000  

24 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (โอนเพ่ิม) 15,000 15,000 - 

25 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (โอนเพ่ิม) 8,900 8,900 - 

26 ชุดดับเพลิงในอาคาร 70,000 - 69,950 

27 เครื่องช่วยหายใจแบบ SCBA (โอนเพ่ิม) 300,000 300,000 - 

28 เต็นท์ผ้าใบ (โอนเพ่ิม) 100,000 - 100,000 

29 ชุดโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 8 ที่นั่ง 19,500 - 15,000 

30 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 10,900 - 10,900 

31 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (โอนเพ่ิม) 10,000 10,000 - 

32 โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว   4,000 - 4,000 

33 เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว 1,700 - 1,700 

34 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 10,900 - 10,900 

35 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (โอนเพ่ิม) 17,000 17,000 - 

36 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 17,000 - 16,900 

37 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 5 ฟุต 9,000 - 9,000 

38 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (โอนเพ่ิม) 854,000 854,000 - 

     
  รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 2,343,500 1,446,500  548,264 
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1.1.4 โครงการเบิกจ่ายตามงบประมาณเงินสะสม 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านใคร่นุ่น หมู่ท ี
หมู่ที่ 10 (จุดที่ 1) บ้านนางสำเภา  ศรีสงคราม (จดุที่ 2) บ้าน 
นางสำเภา  ศรีสงคราม (จุดที่ 2) บ้านนายบุญมี  อินทรส ไปทาง 
บ่อพักเดิมข้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (CNTR-0346/63)  

1,201,000 1,199,000 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน มค.3053 บ้าน 
ใคร่นุ่น - บ้านวังหว้า เชื่อมต่อโครงการปี 2561 จำนวน 14 ต้น 
บ้านวังหว้า บ้านใคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม (CNTR-0341/63)  

623,000 408,000 

3 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง- 
ม.1 ซอยหอพักลาวัลย์คอนโด - ถนนสาย มมส. - ดอนยม  

875,000 - 

4 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเทขยาย 
ผิวจราจร คสล. (2 ฝั่งทาง) บ้านท่าขอนยาง ม.1 ซอยวุ่นวาย 
(CNTR-0340/63)  

1,087,000 890,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อม 
วางท่อระบายน้ำ บ้านท่าขอนยาง ม.1 เส้นหอพักวัชรินทร ์
ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดมิ)  

887,000 - 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมูบ่้าน 
บ้านท่าขอนยาง ม.3 (เส้นจากศาลเจ้าแม่สองนาง) ไปชีหลง  

600,000 389,120 

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าขอนยาง 
ม.3 เริ่มจากประตูระบายน้ำหนองตีนบ้าน - นานายสนิท 
สุวรรณภักดี (ถนนสายเจ้าแมส่องนางชีหลงเหนือ)  

2,281,000 - 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) ถนนข้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขอนยาง ม.4 เริ่มจากถนน คสล.เดิม 
ไปทางบ้านดอนยม ม.7  

700,000 521,999 

9 โครงการบรูณะปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต (AC) 
บ้านท่าขอนยาง ม.4 เริ่มจากสี่แยกวัดเจรญิผล - บ้านนายลุน 
บุตราช (CNTR-0268/63) 

1,940,000 1,170,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมูบ่้าน 
บ้านวังหว้า ม.6 เริ่มจากถนน คสล.เดมิ ไปทางบ้านดอนยม ม.7 

500,000 493,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนยม 
ม.7 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางวัดป่าวังเลิง  

840,000 608,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนสวน 
ม.12 เริ่มจากถนน คสล.เดิม ตรงห้าแยกไปทางถนนถีนานนท์(213)  

700,000 519,999 

13 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน ม. 12 เริ่มจากถนน 213 ถึง 
ห้าแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์  

1,017,000 - 

14 ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย- 
ที่ดินตามหนังสือ สนง.ที่ดิน ที่ มค 0020.2/16701 ลว.  1 ก.ย.63 
(จัดทำฎีกาหลังปิดงบปี 2564)  

20,212 20,212 

รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 13,271,121 6,219,330 
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  ๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง  
 แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ 
 แบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์โดยการโดยการสแกน QR Code 
โดยสำรวจจากการสุ่มตัวอย่างประชากรตำบลท่าขอนยาง ทั้ ง 15 หมู่ บ้าน จำนวน 216 คน              

มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพศ :   ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ โดยมีสัดส่วนของเพศหญิง มากกว่าเพศ ชาย 

เพศ ร้อยละ จำนวน 
ชาย 41.7 90 
หญิง 58.3 126 
รวม 100 216 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชาย  41.7

หญงิ  58.3

เพศ

ชาย หญิง
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อาย ุ:   ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ (จำนวน 216 คน) กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.5 

อายุ ร้อยละ จำนวน 
15 - 25 ป ี 7.4 16 
26 - 30 ป ี 18.1 39 
31 - 40 ป ี 18.1 39 
41 - 50 ป ี 20.8 45 
51 - 60 ปี 24.5 53 
61 - 70 ป ี 9.3 20 
71 ปีขึ้นไป 1.9 4 

รวม 100 216 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.4

18.1

18.1

20.8

24.5

9.3

1.9
อายุ

15 - 25 ปี 26 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี 61 - 70 ปี 71 ปีขึน้ไป
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ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  :  ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน (จำนวน 216 คน) กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ระยะเวลา มากกว่า 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 43.1 
 

 
 
 
 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน   

ร้อยละ จำนวน 

น้อยกว่า 5 ปี 5.6 12 
5 – 10 ป ี 16.2 35 

11 – 20 ป ี 13.4 29 
21 – 30 ป ี 21.8 47 

มากกว่า 30 ปี 43.1 93 
รวม 100 216 

 
 
 
 

5.6

16.2

13.4

21.8

43.1

ระยะเวลาทีอ่าศัย
อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  

น้อยกว่า 5 ปี 5 – 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี มากกว่า 30 ปี
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ระดับการศึกษา :    ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (จำนวน 216 คน) 
กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่มีวุฒิระดับการศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)  
คิดเป็นร้อยละ 32.4 

 

 

ระดับการศึกษา ร้อยละ จำนวน 
ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก
เขียนได้) 

32.4 70 

ประถมศึกษาตอนปลาย 17.1 37 
มัธยมศึกษาตอนต้น 25.9 56 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.9 30 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5.1 11 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1.4 3 
ปริญญาตรี 4.2 9 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
อ่ืนๆ - - 

รวม 100 216 
 

32.4

17.1

25.9

13.9

5.1

1.4

4.2

0

0

0

ระดับการศึกษา

ประถมศกึษาตอนตน้ (หรืออ่านออกเขียนได)้

ประถมศกึษาตอนปลาย

มธัยมศกึษาตอนตน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

อื่นๆ
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ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  :  ร้อยละและจำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ระดับ
การศึกษา (จำนวน 216 คน) กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานภาพ ประชาชน คิดเป็น
ร้อยละ 85.6    

 

 

ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ จำนวน 
ประชาชน 85.6 185 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 1.4 3 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/สารวัตรกำนัน 3.2 7 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน 0.5 1 
อสม./อปพร./กรรมการกองทุนฯ 6 13 
กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ    0.5 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ 1.9 4 
สื่อมวลชน    - - 
กลุ่ม/อาสาสมัคร เช่น เยาวชน หมอดิน 
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ    

0.9 2 

องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ)……… - - 
รวม 100 216 

 
 
 

85.6

1.4
3.2

0.5
6

0.5

1.9

0
0.9

0 ต าแหน่งหรือสถานภาพ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประชาชน

สมาชิกสภาทอ้งถิ่น

ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช้่วยฯ/สารวตัรก านนั

ราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ารมหาชน

อสม./อปพร./กรรมการกองทนุฯ

กลุม่อาชีพ/ตวัแทนกลุม่อาชีพ   

ผูท้รงคณุวฒุิ/ปราชญ์

สื่อมวลชน   

กลุม่/อาสาสมคัร เช่น เยาวชน หมอดิน 
อาสาสมคัรพฒันาชมุชน กลุม่พลงัทางสงัคม
อื่น ๆ   
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
ประจำปี 2564  

ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล
โครงการฯ  ซึ่งมีลักษณะคำถาม เป็นคำถามแบบปลายปิดมีเกณฑ์การวัดความพึงพอใจ  โดยมีเกณฑ์การ
ตีความหมายของการแสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งได้นำคะแนนที่ได้จากแบบประเมินมา
คำนวณหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  1.00- 1.49  หมายถึง มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.50- 2.49  หมายถึง มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย  2.50- 3.49  หมายถึง มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  3.50- 4.49  หมายถึง มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.50- 5.00  หมายถึง มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด 

โดยมีผลการประเมินตามโครงการฯ ดังนี้ 

ความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

22.2 42.6 28.7 1.9 4.6 4.24 มาก 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

19.9 40.7 31.5 5.1 2.8 4.30 มาก 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

18.1 44.9 27.8 5.1 20.1 4.32 มาก 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

10.6 54.2 26.9 5.1 3.2 4.36 มาก 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

9.3 45.8 31.5 6.9 4.6 4.50 มากที่สุด 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

11.6 45.4 31.5 5.1 6.0 4.48 มาก 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

13.0 45.4 30.6 5.1 6.0 4.46 มาก 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

13.4 41.7 31.9 8.3 4.6 4.49 มาก 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

11.6 45.4 33.3 5.1 4.6 4.46 มาก 

รวม 4.40 มาก 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในภาพรวม โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 
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แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางในแต่ละ
ด้านของยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 

ท่านพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลท่าขอนยางในแต่ละด้าน
ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 10.2 49.1 24.5 6.9 9.3 3.44 ปานกลาง 
2. ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนว    เศรษฐกิจฐานราก 

13.4 42.1 29.2 10.2 5.1 3.49 ปานกลาง 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

12 35.6 33.8 11.6 6.9 3.34 ปานกลาง 

4. ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม 

10.6 37 37 12.5 9.3 3.27 ปานกลาง 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
พัฒนาองค์กร 

9.7 38.4 29.6 29.6 9.7 3.26 ปานกลาง 

รวม 3.36 ปานกลาง 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ได้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลท่าขอนยางแต่ละด้านของยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 3.44 

ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจฐานราก 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจฐานรากอยู่ในเกณฑ ์พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.49 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.34 

ด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.27 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
ความพึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 
อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.26 

ในภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าขอนยางทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

  ๑.  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  อันได้แก่        
ภัยแล้ง  วาตภัย  อัคคีภัย  น้ำท่วม  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตำบลท่าขอนยาง  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  2.  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่ โรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  
โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  ๓.  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ   ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา    
การสนับสนุนส่งเสริมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าขอนยาง สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน   

  ๔.  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  เนื่องจากในพ้ืนที่ตำบลท่าขอนยางมีกลุ่มประชาชนแฝง
เข้ามาทำมาหากินในพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ตำบลจึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ายา
เสพติดที่พยายามจะแพร่กระจายยาเสพติดไปยังกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  จากที่ได้รับรายงานการจับกุม
ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยบ่อยครั้ง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  จัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมให้ความรู้กับประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้
รับรู้รับทราบถึงโทษของยาเสพติด จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังยาเสพติดในพ้ืนที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองในการลง
พ้ืนที่ค้นหา ตรวจสอบ จุดสุ่มเสี่ยง   

 ๒.2  ข้อสังเกต   
1. จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ พบว่าจำนวน

แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกบรรจุไว้จำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของ
เทศบาล ไม่สามารถนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกโครงการ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ถูก
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย พบว่าสามารถนำมาจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและได้ดำเนินการ 
ในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละไม่ถึง 50% โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 14.7 ทำให้เห็นว่าการ
จัดทำและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ  

2. ประชาชนขาดความเอาใจใส่ในการพัฒนาแบบกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการ
เข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนของชุมชนที่เข้าร่วมน้อยอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้การเสนอปัญหาความจำเป็น
เร่งด่วนไม่ครอบคลุมทุกด้านทุกพ้ืนที่ 

3. จากการลงพ้ืนที่ประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนใน
ตำบล ผนวกกับการวัดความสำเร็จในเชิงปริมาณ พบว่าการเสนอปัญหาของประชาชนและการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในแต่ละปี มุ่งเสนอและพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลักโดยมองข้ามการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบ
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอาจต้องรอการจัดสรรงบประมาณตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน 
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5. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ทำให้การดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

6. คณะทำงานที่ลงพ้ืนที่จัดประชาคม ขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาการช่าง ผนวกกับ
ปัญหาและข้อเสนอของชุมชนที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทำให้การ ถาม -ตอบปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
ขาดความชัดเจน ทำให้การวางแผนพัฒนาขาดประสิทธิภาพ 

7. ปัญหาโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ของหมู่ที่ 14 ที่พบปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวกน้ำขังในบางช่วงของท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจ
เกิดจากผู้รับจ้างขาดประสบการณ์ และขาดการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ 

8. ข้อจำกัดทางด้านระเบียบกฎหมายที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้
ปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

9. เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและปฏิบัติตามมาตรการของทาง
รัฐบาล จึงทำให้หลายโครงการ/กิจกรรม ต้องถูกระงับไป   

  ๒.3  ข้อเสนอแนะ   
1. เห็นควรปรับลดจำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อ ๆ ไปโดยให้

คำนึงถึงศักยภาพและสถานะการคลังขององค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสำเร็จในการจัดทำและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาความสำคัญในการเข้าร่วมกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพ่ือนำเสนอข้อเท็จจริงของปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชนของตัวเองนำไปสู่การเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาแก้ไขต่อไป 

3. ส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึง
จะทำได้ และตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ือให้การจัดทำและวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน
จำนวนมาก เช่น การก่อสร้างถนนที่มีระยะทางที่ยาวและกว้าง ควรจัดทำเป็นโครงการพัฒนาแบบต่อเนื่อง ให้แล้ว
เสร็จในระยะเวลา  2 – 3 ปี เพื่อการกระจายงบประมาณสู่โครงการด้านต่าง ๆ 

5. กรณีโครงการที่เกินศักยภาพและมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป เห็นควรบรรจุเป็นโครงการ
เกินศักยภาพเพ่ือประสานขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.และจังหวัดต่อไป 

6. กระบวนการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 
กอง/ส่วน ละ 1 คน เพ่ือรับทราบและตอบปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  

7. โครงการก่อสร้างในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรติดตามโครงการ
ที่อยู่ระหว่างช่วงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันปัญหาโครงการที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ  

   
  ๒.4  ผลจากการพัฒนา   
   จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลตำบลท่าขอนยางได้แก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะสั้น อย่างเช่นปัญหาการจัดการขยะที่มี
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ปริมาณมาก ทำให้สูญงบประมาณเพ่ือเช่าที่ทิ้งขยะ ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาตัดสินของศาล ปัญหาการทวงคืนหรือไม่ยินยอมในที่ดินที่บรรพบุรุษเคยบริจาคเพ่ือทำถนนในการสัญจร
ของประชาชนส่วนรวม โดยไม่มีเอกสาร หลักฐานการบริจาค ทำให้การพัฒนาไม่สามารถดำเนินการได้ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  ส่งผลให้ไฟลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ 
ปัญหาด้านเสียงรบกวนที่เกินกฎหมายกำหนดของสถานบริการในพ้ืนที่  เป็นต้น 
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