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อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร 



ค าน า 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรา ๒53 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง ได้รับการแต่งต้ังตามระเบียบฯ  
ได้ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลและติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงาน  เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล  
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ์ภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูวง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อ
สภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหป้ระชาชนใน
เขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันตามล าดับต่อไป  
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ประกาศเทศบาลต าบลภูวง 
เร่ืองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------------- 
 
 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ  12  (3)  รายงานและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 

                     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  นายกเทศมนตรีต าบลภูวง  
จึงได้ลงนามและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
          ประกาศ  ณ วันท่ี  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
     (ลงช่ือ) ........................................... 
                   (นายประยูร  จันปุ่ม) 
                          นายกเทศมนตรีต าบลภูวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน ำ 
 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลภูวงในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปี
ท่ีผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรา ๒53 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อเป็น
เครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ
โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือท่ี
ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบ
ติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน  
 
๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเปา้หมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม   การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการหรือภายหลังท่ีการ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงาน
จะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  

 
 

 ๒. ประโยชน์... 
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๒. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลต าบลภูวงใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย
แนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลภูวง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า
กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  
 
๓. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๓.๑  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
๓.๓  เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีต าบลภูวงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาท่ี

เกิดขึ้น  
๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

 

๔. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูวงประกอบด้วยกระบวนการ

ติดตามและการประเมินผลลัพธ์  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้ น ว่า
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียน
วิธีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  
ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูวง  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/
กิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนุนท่ัวไปก าหนดวัตถุประสงค์  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ   เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อ
ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูวงในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมท้ังการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้  อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-plan  
 

๕. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ท้ังนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายปีและรายงานให้ผู้บริหารทราบ  เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ      
1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให…้ 
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เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน   

   
๖.  ระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ดังนี้  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

 
 

 ครั้งท่ี  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562    
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

๗.แผนผังขั้นตอน… 
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๗.  แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูวง 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62  

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.คณะกรรมการ... 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

นำยกเทศมนตรีเสนอต่อสภำเทศบำล
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำทอ้งถ่ินให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบ
โดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ภำยในเดือน

ธนัวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ

นำยกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลเทศบำล
ต ำบลภูวง 
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๘.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูวง 
 

1. นายประหยัด   จันปุ่ม             สมาชิกสภาเทศบาล       ประธานกรรมการ 
    2. นางอานุรี       วังคะฮาต         ผอ.รพ.สต.บ้านบุ่ง                 กรรมการ 
   3. นางนิธิวดี      สินสวัสด์ิ           ครู กศน. ต าบลภูวง                  กรรมการ 
     4. นายธนาชัย     จันปุ่ม             สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 

  5. นายแวว         เสียงเย็น          สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  6. นายสายชล   จันปุ่ม              ผู้แทนประชาคมต าบล     กรรมการ 

   7. นางศิริพรรณ    แสนสุข    ผู้แทนประชาคมต าบล    กรรมการ 
  8. นายณัฐพงษ์     ระนา            ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
  9. นายวิชัย    อาจวิชัย          ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 

    10. ผู้อ านวยการกองคลัง     หัวหน้าส่วนการบริหาร    กรรมการ               
  11. หัวหน้าส านักปลัด     หัวหน้าส่วนการบริหาร          กรรมการ/เลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนท่ี ๒... 
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ส่วนที ่๒ 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 
๑.  วิสัยทัศน ์ 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลภูวง   
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  โครงสร้างพื้นฐานพรอ้ม  จัดส่ิงแวดล้อมต าบลน่าอยู่   มุ่งสู่เศรษฐกิจ  
  แบบพอเพียง  ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธ” 

 
๒.  พันธกิจ 

พันธกิจกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลภูวง   
1.   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.   ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.   ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
4.   ส่งเสริมและพัฒนา ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
6.   ส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.   ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายได้ของประชาชน  
8.   ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีดีภายในองค์กร  
9.   จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า และสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

       10.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า   เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร 
11.  ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
12.  ส่งเสริมและพัฒนา  การศึกษา  การกีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

๓.  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลภวูง 

1.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
2.   ชุมชนปลอดยาเสพติด 
3.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.   ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีสมบรูณ์แข็งแรง 
5.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
6.   ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองตาม 
     ระบอบประชาธิปไตย 
7.   การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8.   การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
9.   ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 
10.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่อเนื่องและยั่งยืน 
11.  ชุมชนร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา   และรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 

๔.ยุทธศาสตร์… 
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๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลภูวง 
1.  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู ่
แนวทางท่ี  1  เสริมสร้างเมืองต าบลน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้

ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้ลด  น้อยลง 
1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
1.4 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานท่ีดี 
1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม ให้อยู่ดีมีสุข  ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2.1  พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2.2  พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆอย่างเพียงพอ และ
ท่ัวถึง 
 

 2.  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
แนวทางท่ี 1  จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น การพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
2.2  พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.3  สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
2.4  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในนโยบาย และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.5  ส่งเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.6  ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชน 
 
3.  ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเกษตร 

 แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 
3.1  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
3.2  ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
3.3  ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
3.4  พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 

 
4.ด้านการพัฒนาการ… 
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  4.  ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
   แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีสภาพแวดล้อม ท่ีดี  รวมทั้ง
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

4.2  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆใน
การท่องเท่ียว เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว โดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
5.  ด้ำนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แบบบรูณาการ 
5.2  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.3  ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 
 
6.  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรศึกษำที่ทันสมัย 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6.1  ให้บริการด้านการศึกษา  และสนับสนุนวัสดุส่ือ - อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเด็ก

นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

6.2  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ท้ังในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.3  สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
6.4  ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓... 
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ส่วนที ่ ๓ 
  

กำรบนัทึกข้อมูลในแบบรำยงำน 

ค ำช้ีแจง 

 

แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) ของเทศบาลต าบลภูวง  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลภูวง 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล   
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมต าบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล   
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบท่ี  ๒...   
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แบบที่  ๒  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูวง 
ค ำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลภูวง 
 
๑.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ระยะ    1   คร้ัง 
 

เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 - กันยายน  ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔... 
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ส่วนท่ี  ๔ 
ผลกำรด ำเนนิงำนของเทศบำลต ำบลภูวง 

 
เทศบาลต าบลภูวง  ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยการตราเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขึ้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาลให้ตามท่ีมี กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าส่ัง  หรือหนังสือส่ัง
การกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ภายใต้แผนการด าเนินงานประจ าปี  ท้ังนี้  เทศบาลสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้  
ดังนี้ 
๑.  ผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ  ๒๕61 ,  ๒๕62  (แสดงในส่วนงบประมำณรำยจ่ำย) 

 

ปีงบประมำณ 
จ ำนวนงบประมำณ  (บำท) 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน แผนกำรด ำเนินงำน เทศบัญญัติงบประมำณฯ กำรเบิกจ่ำยตำม  
เทศบัญญัติฯ 

๒๕61 43,225,200 12,566,525 30,000,0๐๐ 26,372,582.27 

๒๕62 40,855,200 12,165,510 30,000,0๐๐ 24,466,257.90 
 
 

แผนภูมิ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ  ๒๕61,  ๒๕62 
 

 

 
 หมำยเหตุ  :  หน่วยนับเป็นจ านวน (บาท) 
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๒.  ผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ  ๒๕61,  ๒๕62  (แสดงในส่วนโครงกำร/กิจกรรม) 
 

ปีงบประมำณ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
ตำมเทศบัญญัติฯ 

๒๕61 193 79 74 

๒๕62 191 92 90 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงผลกำรด ำเนินงำน  ปีงบประมำณ  ๒๕61, ๒๕62 
 

 
 

 
 หมำยเหตุ  :  หน่วยนับเป็นจ านวน (โครงการ) 

 
 
 
 

๓.ผลการ... 
 



13 
 
๓.  ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  (แสดงในส่วนงบประมำณรำยจ่ำย) 

๓.๑  งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้  จ านวน    30,000,000.00   บาท  
๓.๒  เบิกจ่ายท้ังส้ิน     จ านวน    24,466,257.90   บาท 
3.3  รายได้รับจริงรวมเงินอุดหนนุท่ัวไป จ านวน    28,928,841.03   บาท 
ผลต่างรายจับจริง กับ งบประมาณท่ีต้ังไว้ จ านวน      4,462,583.13   บาท 
 
 

แผนภูมิวงกลม : แสดงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ปีงบประมำณ  ๒๕62 
 

ค่าครุภัณฑ์  
1.24 

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  
33.20 

เงินเดือน  30.23 

ค่าตอบแทน  
4.10 

ค่าใช้สอย  43.80 

ค่าวัสด ุ 3.62 

ค่าสาธารณูปโภค  
1.74 

เงินอุดหนุน  4.10 

งบกลาง  22.24 

 
 

 
 
 
 
 

 
๔.ผลการด าเนินงาน... 
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๔. ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  ท้ังนี้  ได้รายงานผลและสรุปผลในภาพรวม  1  ครั้งใน
ปีงบประมาณ  เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหาร
น าเสนอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานติดตามและประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง  ได้รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลภูวง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น...
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บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ปี  ๒๕61 ปี  ๒๕62 ปี  ๒๕63 ปี  ๒๕64 รวม 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม 

 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑. ด้ำนเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่ 136 36,694,500 135 34,344,500 135 34,344,500 135 34,344,500 541 139,728,000 

๒. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

19 2,252,700 19 2,252,700 19 2,252,700 19 2,252,700 76 9,010,800 

๓. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
กำรเกษตร 

7 1,190,000 7 1,190,000 7 1,190,000 7 1,190,000 28 4,760,000 

๔. ด้ำนกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว 7 300,000 7 300,000 7 300,000 7 300,000 28 1,200,000 

๕. ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

6 640,000 6 640,000 6 640,000 6 640,000 24 2,560,000 

๖. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
กำรศึกษำที่ทันสมัย 

18 2,148,000 17 2,128,000 17 2,128,000 17 2,128,000 69 8,532,000 

รวมทั้งสิ้น 193 43,225,200 191 40,855,200 191 40,855,200 191 40,855,200 766 165,790,800 

 
 

 
ร้อยละของ... 
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ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) (เฉพำะปี  ๒๕62)   
ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62 

(ตำรำงเปรียบเทียบแผนพัฒนำท้องถ่ิน กับ แผนกำรด ำเนินงำน) 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โครงกำร/กิจกรรม 

ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 

งบประมำณ 
ในแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

ร้อยละ 
งบประมำณ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

ร้อยละ 

๑. ด้ำนเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู ่ 135 34,344,500 61 31.94 8,722,200 21.35 

๒. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 19 2,252,700 11 5.36 921,110 2.25 

๓. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเกษตร 7 1,190,000 1 0.52 100 000 0.24 

๔. ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 7 300,000 4 2.09 190 000 0.47 

๕. ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 640,000 2 1.05 40,000 0.10 

๖. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ทันสมัย 17 2,148,000 13 6.81 2,192,200 5.37 

รวมทั้งสิ้น 191 40,855,200 
 

92 
 

48.17 12,165,510 29.78 

 
 
 
 

ร้อยละของ… 
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ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรม ท่ีด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) (เฉพำะปี ๒๕62)   
ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62 

(ตำรำงเปรียบเทียบแผนพัฒนำท้องถ่ิน กับ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย) 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โครงกำร/กิจกรรม 

ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 
งบประมำณ 

ในแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 

โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินกำรจริง 
ตำมเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 
งบประมำณ 

ที่ด ำเนินกำรจริง 
ตำมเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑. ด้ำนเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู ่ 135 34,344,500     

๒. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 19 2,252,700     

๓. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเกษตร 7 1,190,000     

๔. ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 7 300,000     
๕. ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 640,000     

๖. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ทันสมัย 17 2,148,000     

รวมทั้งสิ้น 191 40,855,200  
 
 

 
24,466,257.90 

 
59.86 

 
 
 
 
 

ร้อยละของ... 
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ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรม  ที่ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนและกำรด ำเนนิงำนตำมเทศบัญญัติงบประมำณ   

ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62 
(ตำรำงเปรียบเทียบแผนกำรด ำเนินงำน กับ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย) 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
โครงกำร/กิจกรรม 

ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินกำรจริง 
ตำมเทศบัญญัติ 

 
ร้อยละ งบประมำณ 

ที่ด ำเนินกำรจริง 
ตำมเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑. ด้ำนเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู ่ 61 8,722,200     

๒. ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 11 921,110     

๓. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเกษตร 1 100 000     

๔. ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 4 190 000     

๕. ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 40,000     

๖. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ทันสมัย 13 2,192,200     

รวมทั้งสิ้น 
 

92 
 

12,165,510  97.83 
 

24,466,257.90 
 

 

 
 

 
ผลการด าเนิน… 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำยไป 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV #1 
 

  - - 
28,500.00 28,500.00 

 
 

 
 

     

 
 
 

      

 
 
 
 

     

-สองหม่ืนแปดพันห้ำร้อยบำทถ้วน- 28,500.00 28,500.00 

   
 
 

ส่วนท่ี  ๕... 
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ส่วนที่  ๕ 
 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ   
 
หลักกำรและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว
ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมและการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลภูวงด้วย เพราะการประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงท่ี
เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อเทศบาล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกท้ัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล 

ต าบลภูวงในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
๒. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลภูวง  อ าเภอหนองสูง  

จังหวัดมุกดาหาร 
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  ข้อคิดเห็น ท่ีได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณา

ปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเทศบาลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ท้ังนี้
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เทศบาลจึงมีการด าเนินการประเมินความพึง
พอใจ  ๒  แบบด้วยกัน  ดังนี้ 

๑. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ 
เทศบาลต าบลภูวง ในภาพรวมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
(รายละเอียดแนบท้ายในภาคผนวก) 

๒.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลภูวง     
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 (รายละเอียดแนบท้ายในภาคผนวก) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๖… 
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ส่วนที่  ๖ 
 

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ  e - plan   
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน โดยองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องท าการบันทึกข้อมูลในระบบ e- plan ท่ี  เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  www.dla.go.th  
ตามเมนูดังนี้  เมนูข้อมูล อปท.  เมนูข้อมูลประชำกรและชุมชน  เมนูวิสัยทัศน์  เมนูยุทธศำสตร์ อปท.  เมนู
จัดท ำแผน  เมนูเปลี่ยนแปลงแผน  เมนูขออนุมัติงบประมำณ เมนูระบุพิกัดโครงกำร เมนู GIS  เมนูรำยงำน GIS  
เมนูหำจุดพิกัด  เมนูเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  เมนูเงินอุดหนุนทั่วไป  เมนูกำรใช้จ่ำยเงินสะสม  เมนูลงนำมสัญญำ
โครงกำร  เมนูเบิกจ่ำย  เมนูสถำนะกำรด ำเนินกำร  เมนูรำยรับ  เมนูรำยจ่ำย  และเมนูรำยงำน   

 
ท้ังนี้  เทศบาลต าบลภูวงได้ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลท่ีได้รับมอบหมาย ท าการบันทึก

ข้อมูลดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เมื่อข้อมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกล่าว  ผลการด าเนินงานก็จะปรากฏท่ีเมนู
รายงาน  ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลแผนด้วยระบบ e-plan  นั่นเอง  และประชาชนท่ัวไปสามารถขอดูข้อมูล
ต่างๆ เหล่านี้  ได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลภูวง    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๗... 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ ๗  
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูวง 

 
 

1.  ผลกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) 
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  ของเทศบาลต าบลภูวง  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
  ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ฉบับปัจจุบัน 
  ๒.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถด าเนินการ
ตามแผนด าเนินงาน และเบิกจ่ายตามงบประมาณเทศบัญญัติ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดังนี้ 
  
   

ผลกำรด ำเนินงำน  
(ตำรำงเปรียบเทียบ ปีงบประมำณ ๒๕61 กับ ๒๕62)  

 
 

กำรด ำเนินงำน 
แผนพัฒนำ 

ท้องถ่ิน 
๒๕61 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕61 

เทศบัญญัติ 
๒๕61 

แผนพัฒนำ 
ท้องถ่ิน 
๒๕62 

แผนกำร
ด ำเนินงำน 

๒๕62 

เทศบัญญัติ 
๒๕62 

จ านวนโครงการ 193 79 
 

74 
 

191 92 
 

90 
 

ร้อยละ - 40.93 
 

93.67 
 

- 48.17 
 

97.83 
 

 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เฉพาะปี ๒๕62 
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี 
มีจ านวนโครงการมาก แต่เวลาน าโครงการมาต้ังงบประมาณและด าเนินงานจริง จัดท าโครงการได้น้อยกว่าท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

2.ผลการ... 
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2.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จำกประชำชน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลภูวง  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  
มีเพียงข้อร้องทุกข์ท่ีต้องการให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิด
ความพอใจหากปัญหาท่ีเกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และ
เกิดความไม่พอใจในท่ีสุด   
       

3.  ปัญหำและอุปสรรคของเทศบำล 
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลต าบลภูวง จึงไม่ 

สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
  2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 
  หมำยเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลต าบลภูวง  ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง  คือภาระค่าใช้จ่าย ท้ังค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากภาระหน้าท่ีท่ีต้องท า
ตามอ านาจหน้าท่ี  ประกอบกับภาระท่ีต้องช าระหนี้เงินกู้  ในขณะท่ีรายได้ท่ีได้รับโดยเฉล่ียแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก  
 

4.  ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูวง  มีระดับความส าเร็จท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
  1. กอง/งานท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2562  นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน า 
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันท้ังในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าท่ีผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ 
ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ยังมี
น้อยไม่เป็นรูปธรรม 
 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลสามารถด าเนินการได้จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
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