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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรตดิตำมและประเมนิผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถ่ิน สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนตั้งรับให้มั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูก
ค้นพบเพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่ อ
การพัฒนาท้องถ่ินนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
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  1. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
และตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาด
ที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 2 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 
3. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่ คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือกจ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้อ ง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  สี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผดิชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 
  3. กำรรำยงำนผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ 
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 1.  การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบความกาวหนาในการด าเนินงาน ตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2560 และ แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และไดบรรจุไวใน แผนการด าเนินงานประจ าป พ.ศ. 2561 และในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานจะได
พิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ ส าเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิธีการติดตาม
ด าเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ติดตามการใช งบประมาณและด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน พรอมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใชจริง  
เปนรายไตรมาส ดังนี้  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)   
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)  
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)  
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยาน 2561)  
 
 และสรุปเปนผลการด าเนินงานในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบาย 

เทศบาลต าบลคอนสวรรค์เสนอผูบริหารเทศบาล   
 2. การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ ด าเนินงานในภาพรวม
ของแผนพัฒนาผานทางคณะกรรมการชุมชน และกลุมตัวอยางในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 ของกรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถ่ินและน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยเทศบาลต าบลคอนสวรรค์จะ
ด าเนินการประเมินผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการด าเนินงานในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอ 
ตอผูบริหารเทศบาล และประกอบการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ินในครั้ง ตอไป  
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล../อปท. ...
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ส่วนท่ี 3 
ผลกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลคอนสวรรค์ 

3.1 กำรติดตำม  
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)   
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)  
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)  
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยาน 2561)  

    การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณตามยุท ธศาสตรการพัฒนา   ในป
งบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ โดยไดจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  จ านวน 203 
โครงการ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2560 จ านวน 25 โครงการ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560  และแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 
2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 จ านวน 42 โครงการ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  เปนกรอบในการ
ด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รายจายประจ าป ซึ่งทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ทิศทาง การพัฒนาภายใต ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาที่มีเปาหมายด าเนินการในป 
2561 ไวจ านวน 270 โครงการ และผูบริหารเทศบาลไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เพื่อด าเนินการโครงการพัฒนาตาง ๆรวมทั้งสิ้น จ านวน 95 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 21,091,614 
บาท  

ตำรำง แสดงควำมกำวหนำของกำรด ำเนินงำนโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 
ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 

โครงกำร 
ท่ีได้ 

งบประมำณ 

จ ำนวนโครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้ว อยู่ระหว่ำง 

ด ำเนินกำร 
ยกเลิก 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน  ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
โครงสร้างพื้นฐาน 22 19 82 3 18 - - 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 54 43 79  - - 11 21 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 7 77 - - 2 23 
เศรษฐกิจ 2 1 50 - - 1 50 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 8 87 - - - - 

รวม 95 78 83 3 3 14 14 
 

 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 และแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
เปาหมายการด าเนินงานในป 2561 จ านวน 270 โครงการ  
  ผลการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ประจ าป 2561 รวมทั้งสิ้น 95  โครงการ  
  ความกาวหนาในการด าเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) 
  – ด าเนินการแล้ว    รอยละ  83 
     - อยรูะหวางด าเนินการ    รอยละ   3  
  - ยกเลิก      รอยละ 14 
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แผนภูมิแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560  

และแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
ที่ได้รับงบประมำณแยกตำมประเภทท่ีมำของงบประมำณ 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564) 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560  

และแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำแนกตำมงบประมำณ 
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กำรติดตำมกำรใชจำยงบประมำณตำมยุทธศำสตรกำรพัฒนำ   
   เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ไดด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 
2564) ที่ไดรับ งบประมาณในป พ.ศ.2561 จ านวน  95  โครงการ จ านวนเงิน 21,091,614 บาท มีการเบิกจายและ
ด าเนินโครงการแลว จ านวน 78 โครงการ จ านวนเงิน 18,251,614  บาท และโครงการที่อยูระหวางด าเนินการ 3 
โครงการ จ านวนเงิน 1,360,000 บาท ยกเลิก จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 1,100,000 บาท 
  

กำรใชจำยงบประมำณ   
   โครงการที่มีการเบิกจายและด าเนินโครงการแลว จ านวน 77 โครงการ จ านวนเงิน 18,251,614  
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่ โครงกำร งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณ 

1.โครงสร้ำงพื้นฐำน 1 ก่อสร้างคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ า 
คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ เชื้อนาวัง(ชุมชน 
ตะวันรอนคอนสวรรค์) 

47,000 46,000 

2 ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเขต 
ห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง 

49,000 49,000 

3 ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาม 
เหลี่ยม) หน้าบ้านนางอรุณทิพย์ จินาวา  

15,000 15,000 

4 ติดตั้งเสาไฟ  รอบหนองแวง 183,000 183,000 

5 ติดตั้งเสาไฟ  สวนกาญจนาภิเษก 62,800 62,800 

6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรเดิม งานลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูทับถนนคสล.เดิม) 
บริเวณบ้านนางอ่อง คาดสนิท ชุมชนหนองบง
เหนือ หมู่ 1 ต าบลคอนสวรรค์ 

372,000 372,000 

7 3. โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ขยายไหล่ถนน) บริเวณชุมชนประดู่ (ฝั่งบ้าน
นายอนุชิต เหลืองสกุล) หมู่ที่ 2 ต าบลคอน
สวรรค์ 

16,000 16,000 

8  โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก 
(ขยายไหล่ถนน) บริเวณบ้านนายสรวิทย์ ตอ
พล หมู่ที่ 12 ต.คอนสวรรค์ 

181,000 
 

1790,000 

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางนฤมล ครอง
พงษ์ หมู่ที่ 13 ต าบลโคกม่ังงอย     

46,000 46,000 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.รูปตัวยู 
บริเวณอาคารส านักงานหลังใหม่   หมู่ที่ 13 
ต าบลคอนสวรรค์   

225,000 225,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณอาคาร
ส านักงานหลังใหม่  หมู่ที่ 13 ต าบลคอน
สวรรค์   

312,000 312,000 

12 ก่อสร้างพื น คสล.บริเวณบ้านนางจุลาวัลย์ สี
ลาสม  หมู่ที่ 12 ต าบลคอนสวรรค์  (จ่ายขาด) 

50,000 50,000 

13 โครงการก่อสร้างพื น คสล. ซอยเซเว่น อีเลเว่น 
หมู่ที่ 13 ต าบลคอนสวรรค์ (จ่ายขาด) 

176,000 176,000 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 

โครงกำร งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณ 

14โครงสร้างพื้นฐาน 14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าร้านชิว ชิว – 
บ้านนายสรวิทย์ ตอพล หนองบงใต้2 หมู่ 1 
ต าบลคอนสวรรค์ (จ่ายขาด)  

45,000 45,000 

 15 โครงการขยายไหล่ถนน สายบ้านนางทองมา 
เรืองชัยภูมิ – นางมะลิวัลย์ เจริญชีพ ชุมชน 
สองพัฒนา หมู่ 13 ต าบลโคกม่ังงอย 
(จ่ายขาด) 

39,000 39,000 

 16 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
หลังท่ อระบ ายน้ า) บริ เวณ ข้างตลาดสด
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ หมู่ที่  13 ต าบล
คอนสวรรค์    

26,000 
 

26,000 
 

 17 โครงการก่อสร้างคอนกรีตทับหลังท่อระบาย
น้ า (คสล) บริเวณบ้านนายวิเชียร สาระบุตร 
(ชุมชนหนองบงเหนือพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต าบล
คอนสวรรค์ 

27,000 27,000 

 18 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ชุมชน
หนองชาติเหนือบ้านนางแตง – นางสัจจา หมู่
ที่ 3 ต าบลคอนสวรรค์ (จ่ายขาด) 

57,000 57,000 

 19 โครงการก่อสร้าง คสล.ทับหลังท่อระบาย ชุม
ชมรอบวัด1 ถนนบ้านนายสมพร คงสตรี  หมู่ที่ 
12 ต าบลคอนสวรรค์ (จ่ายขาด) 

22,000 22,000 

2.การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,353,600 5,960,600 

 2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

3,187,200 2,852,600 

 3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

60,000 42,000 

 4 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 20,000 19,200 

 5 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมก าเนิดสุนัขและแมว 

50,000 49,785 

 6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 

200,000 63,863 

 7 โครงการเครือข่ายสร้างสรรค์สภาเด็กและ
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

150,000 48,815 

 8 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
  

10,000 5,575 

 9 โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 50,000 44,005 

 10 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 100,000 71,362 

 11 โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 50,000 12,950 

 12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 70,808 

 13 โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ 
(อุดหนุน) 

50,000 50,000 

 14 โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์  100,000 39,550 
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ที่ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 

โครงกำร งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณ 

2.การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

15 โครงการอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 

           450,000       102,357 

16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี            50,000           15,120 

17 อุดหนุนชุมชน 19 ชุมชนตามแนวทางโครง 
การพระราชด าริด้านสาธารสุข 

          380,000          380,000 

18 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน          200,000           96,968 

19 งานศพปลอดเหล้า            10,000              4,500 
20 อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

          40,000             40,000 

21 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ
พระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            50,000             18,180 

22 โครงการอาห ารกลางวันแก่ เด็ กนัก เรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 

        1,555,000         1,662,000 

23 โครงการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอคอนสวรรค์           20,000            20,000 
24 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
100,000            96,683 

25 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000           5,500 

26 โครงการ เดิน-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯประจ าปี 2561 

50,000            18,184 

27 โครงการจัดงานสงกรานต์         200,000           50,318 

28 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ          70,000           57,200 

29 โครงการอาหารปลอดภัย         20,000            20,000 
30 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร 

100,000           44,258 

31 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

250,000         208,220 

32 โครงการหนูน้อยบอกรักแม่             10,000            10,000 

33 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 

           50,000            19,530 

34 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 50,000  00 
35 โครงการพาลูกจูงหลานสู่ลานแห่งบุญ 10,000 00 
36 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
100,000           16,368 

37 โครงการอุดหนุโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอน
สวรรค์วิทยากร) ตามโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  

100,000          100,000 

38 โครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ 

100,000           100,000 

39 โครงการอุดหนุนสมาคมครูอ าเภอคอนสวรรค์ 20,000           20,000 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่ โครงกำร งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณ 

2. การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

          40 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 

200,000    124,129.60 

41 โครงการอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 

450,000        201,851 

42 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนชุมชนบ้ านจอก(คอนสวรรค์
วิทยากร) 

800,000     733,609.66 

43 โครงการเทศบาลพประชาชน 0 00 

3.กำรบริหำรกิจ 
กำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

1 อุ ด ห นุ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ร่ วม ใน ก าร
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

          28,000         28,000 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษี พัฒนาและปรับปรุงระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

300,000        300,000 

3 โครงการเร่งด่วนตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล 

100,000          8,250 

4 โครงการจัดประชาคมท้องถิ่น 20,000           10,000 
5 โครงการวันเทศบาล 10,000            2,520 
6 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ 
20,000           18,230 

7 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน         100,000           89,585 
4.กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 1 ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพตามยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจพอเพียง 
       100,000           33,080 

5.ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 ดูดฉีดล้างท่อ รางระบายน้ า        462,500          462,500 
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ          65,000           60,000 
3 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000          20,000 
4 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก

ขยะ 
40,000          39,700 

5 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 100,000         100,000 
6 โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง           30,000          5,060 
7 โครงการก าจัดวัชพืช           19,800          19,800 
8 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  10,000 00 
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โครงกำรที่อยูระหวำงด ำเนินกำร ทั้งหมด   3    โครงกำร  จ ำนวนเงิน  1,360,000 บำท แยกตำม
ยุทธศำสตร  ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่ โครงกำร งบประมำณ 
1.โครงสร้ำงพื้นฐำน 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า บ้านนางวันเพ็ญ ผาจิระวัฒน

ชาติ ถึง บ้านนายค าเหว่ิน รักษาชนม์  หมู่ 1 ต าบลคอนสวรรค์ 
(ชุมชนหนองบงใต้ 1) 

213,000 

 2 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางนฤมล ครองพงษ์ ชุมชนรุ่งอรุณ 
หมู่ที่ 13 ต าบลโคกม่ังงอย 

220,000 

 3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรเดิม งานลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต(ปูทับถนนคสล.เดิม) บริเวณหน้าวัดโพธ์ิบ้านจอกไป
โรงเรียนคอนสวรรค์ หมู่ 12 ต าบลคอนสวรรค์ 

927,000 

 
 
โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร ทั้งหมด  14   โครงกำร  จ ำนวนเงิน  1,100,000 บำท แยกตำมยุทธศำสตร  
ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ที่ โครงกำร งบประมำณ 
2.กำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุ 

30,000 

 2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก     100,000 
 3 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 
    50,000 

 4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา(ศพด.) 100,000 
 5 โครงการการแข่งขันกีฬา ศพด. 20,000 
 6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 200,000 
 7 โครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม 100,000 
 8 โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย 50,000 
 9 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000 
 10 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 100,000 
 11 โครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชนต้านยาเสพติด 60,000 

3.กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

1 โครงการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 30,000 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

200,000 

4.การพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ 50,000 
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3.2 กำรประเมินผล   
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 1256  งานวิเคราะหนโยบายและ
แผน ไดจัดท าโครงการประเมินผลความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล โดย
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จ านวน 19 ชุมชน ความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ซึ่งได
ด าเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากคณะกรรมการชุมชน จ านวน 114 ฉบับ และใชแบบสอบถามของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2561 โดยมีผูตอบแบบสอบถามและสงคืนกลับมา 
จ านวน 100 ฉบับ 
  โดยผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรในภาพรวม ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่อง
เกี่ยวกับ  
  1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
  2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
  3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
  4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
  5. การเปดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  6. การด าเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
  8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม        
  จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนไดคะแนนความพึงพอใจใน
การด าเนินการตามยุทธศาสตรในภาพรวมสรุปไดดังนี   
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภำพรวม 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชากรต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ในภาพรวม   
(จากการใช้แบบสอบถามจ านวน  100  ชุด) 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  
          ชาย   =    31 %           หญิง  =   69  %                       รวม   = 100 % 
อำยุ         
 ต่ ากว่า  20  ป ี =   0  %  21 - 30  ป ี =   4 % 
 31 – 40 ป ี =  9 %   41 – 50  ป ี =   27 % 
 51 – 60  ป ี =  31 %  มากกว่า  60  ป ี =   29  %          รวม   = 100 % 
 กำรศึกษำ     
 ประถมศึกษา  =  38 %  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   =  45 %  

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า =  6 %  ปริญญาตรี   =  11 %  
สูงกว่าปริญญาตรี =  0 %  อ่ืนๆ   = 0 %  รวม     = 100 % 

อำชีพ       
เกษตรกร       =  43 %  รับจ้าง       =  22 % 
รับราชการ         =  4 %  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   =  3 % 
ค้าขาย        =  21 %  นักเรียน/นักศึกษา  =  2 %   อ่ืนๆ =  ข้าราชการบ านาญ 
แม่บ้าน 5 %            รวม     = 100 % 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 
 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ รวม 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 59 41 - 100 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ 
     กิจกรรม 

55 45 - 100 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
     กิจกรรม 

51 49 - 100 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ 
     สาธารณะ 

48 
 

52 
 

- 
 

100 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 33 67 - 100 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32 68 - 100 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 40 60 - 100 
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ 
     ประชาชน 

39 61 
- 100 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 34 66 - 100 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 44 56 - 100 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
1.ขอความร่วมมือทางเทศบาลฯท าความสะอาดถนนและซอยตามหมูบ่้าน
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แผนภูมิแสดงผลระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

เทศบำลต ำบลคอนสวรรค์ 
 
 

 
 
 

  เมื่อพิจารณาการด าเนินงานในภาพรวม สรุปได้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประชาชน
พอใจเฉลี่ยร้อยละ 56 พอใจมากเฉลี่ยร้อยละ 44   
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
4.1สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

แผนภูมิแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ส่ีปี 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 (78 โครงกำร) 

ที่ได้รับงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์ 
 

 

 
แผนภูมิแสดงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิน่ส่ีปี 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561  
จ ำแนกตำมงบประมำณ 
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แผนภูมิแสดงผลระดับควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

 เทศบำลต ำบลคอนสวรรค์ 
 

                     

 
 
 
 
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ในการประชุม 
เมื่อ 23 เมษายน 2561 เวลาคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ใน
การประชุม เมื่อ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ครั งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561  (ตุลาคม 
2560 - มีนาคม 2461) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และ ได้ตั งข้อสังเกต/เสนอแนะมี
ข้อสังเกต/เสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี    
  1. ส่งแบบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาพรวม  ให้เพิ่มจากชุมชนละ 6 ฉบับ เป็น 10 ฉบับ 
  2. ขอความร่วมมือทางเทศบาลฯท าความสะอาดถนนและซอยตามหมู่บ้าน 
  3. ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลคอน
สวรรค์ ร่วมประเมินโครงการที่ด าเนินโครงการ โดยการประสานวส่งรายละเอียดคณะกรรมการฯพื่ 
   4. ให้ทางเทศบาลด าเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ น  
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  1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม  ให้ความสนใจประเด็นที่ประชาชนไม่พอใจรวมถึงคิดแนวทางแก้ไข 
  2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  - ให้มีการประชาสัมพันธ์และท า
ความเข้าใจผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ  
  3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  - ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน โดยผู้น าชุมชน ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคอนสวรรค์
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เทศบาลต าบลคอนสวรรค์เหน่วยงาน สนับสนุน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/
องค์กรในพื นที่ เช่น กศน.อ าเภอ โรงเรียนคอนสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ, โรงพยาบาลพยาบาลคอนสวรรค์ เป็นต้น เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่ม
ความน่าสนใจ และกระตุ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป 
                   4. ประเด็นการพัฒนาที่ต้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน(แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงาน)   การส่งหนังสือราชการของทางเทศบาล ควรส่งให้ถึงมือผู้รับ หรือสามารถ
ให้ฝากบ้านข้างเคียงไว้ได้ปรับปรุงจัดเก็บขยะให้เป็นปัจจุบัน(วางถังไม่เป็นระเบียบ)  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 

 
วันเทศบาล 
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โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลคอนสวรรค์   
ประจ าปี 2561 

 
 
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561     
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โครงกำรอำหำรปลอดภัยประจ ำปี 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
โครงการอบรมอาชีพส าหรับ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2561 เทศบาลต าบลคอน
สวรรค์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
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กำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำ ประจ ำปี  2561 

 
 

ประเพณีเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 

วันแม่แหง่ชำติ ประจ ำปี 2561 
 


