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บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังขนาย  (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
ต าบลวังขนาย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลวังขนาย 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลวังขนาย  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลวังขนาย ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ต าบลวังขนาย ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลวังขนาย สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลวัง
ขนาย ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลวังขนาย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังขนาย ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลวังขนาย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลวังขนาย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลวังขนาย ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล วัง
ขนาย และชุมชนทั้ง  7  ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลวังขนาย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลวังขนาย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลวังขนาย แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลวังขนาย
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลวังขนาย 
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ส่วนที่  1 
กำรวำงแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลวังขนำย 

 
 
 

 “ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น าสู่การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง เสียงประชาเป็นใหญ่  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม ก้าวน าสาธารณูปโภค” 

 
 
 

 1. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครบถ้วน 
 2. การวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร/การควบคุมการก่อสร้าง 
 3. ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่ 
 5. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 8. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 10. คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
 11. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย 
 12. การบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 

 

1. มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 

 3. เพ่ือส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวของชุมชนและของจังหวัดกาญจนบุรี 
 4. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร  
 5. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 6. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและการสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 7. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 8. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์ 
 9. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา ลด ละ เลิก จากอบายมุข
และยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
  10. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยกัน
บ ารุงรักษา เพ่ือให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวังขนาย 

พันธกิจของเทศบาลต าบลวังขนาย 

เป้ำหมำยหรือเป้ำประสงค์ที่ต้องกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลวังขนำย 
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  11. เพ่ือให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา 
   12. เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
 

 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

  1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร   
 1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
 1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปา 
 1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

 1.5 แนวทางการพัฒนาระบบการผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร/ควบคุมการก่อสร้าง 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี 
2.2 แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ 
2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม    
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข 
3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
3.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในระดับต่างๆ 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 4.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร  
 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็น  การ
ควบคุม และการตรวจสอบในกิจการของเทศบาล 

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
 5.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการ
องค์กร 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลวังขนำย   
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 5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล 
 5.6 แนวทางการพัฒนาจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

……………………………………. 
 
 

 
 เทศบาลต าบลวังขนาย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565 ) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวที
ประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ต่อไป 

เทศบาลต าบลวังขนาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 (ฉบับที่ 
3) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2564 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 22 12,801,660 69 100,192,300 122 164,298,980 66 135,259,900 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 1 2,500,000 8 32,837,000 7 31,637,000 9 31,937,000 

ด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 2 70,000 6 2,820,000 6 2,820,000 7 2,890,000 

ด้านคนและสังคม 0 0.00 3 1,100,000 55 23,561,000 55 22,701,000 59 23,451,000 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

0 0.00 3 1,900,000 23 4,840,000 25 4,070,000 22 4,070,000 

รวม 0 0.00 31 18,371,660 161 164,250,300 215 225,526,980 163 197,607,900 

 
  

การวางแผนพัฒนา 
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เทศบาลต าบลวังขนาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 51 โครงการ 
งบประมาณ 20,195,219 บาท  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน  2  โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  
8,858,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน 10 3,578,659 

ด้านเศรษฐกิจ 0 0 

ด้านคนและสังคม 28 14,524,360 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1,209,200 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 11 883,000 

รวม 51 20,195,219 

 
 
 
 

 เทศบาลต าบลวังขนาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 51 โครงการ จ านวนเงิน 20,195,219 บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 17,787,033.495 บาท  
โครงการที่ยกเลิก จ านวน 23 โครงการ เป็นจ านวนเงินงบประมาณ 1,603,239 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 8 3,160,670 8 3,160,670 

ด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 

ด้านคนและสังคม 13 13,459,004.86 13 13,459,004.86 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1,166,746.75 2 1,166,746.75 

การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

5 611,885 5 611,885 

รวม 28 17,787,033.495 28 17,787,033.495 
 

การจัดท างบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
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ส่วนที่  2 

แนวทำงและวิธีกำรข้ันตอนในกำรตดิตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี เทศบำลต ำบลวังขนำย 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลวังขนายเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลวังขนายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังขนาย สภาเทศบาลต าบลวังขนาย คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลวังขนายคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรี
ต าบลวังขนายคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลวังขนาย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลวังขนาย เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังขนายได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวังขนาย ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
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วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลต าบลวังขนาย 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลวังขนายในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังขนายต่อนายกเทศมนตรีต าบลวัง
ขนายเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลวังขนาย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังขนายหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลวังขนาย 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลวังขนายมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลวัง
ขนายเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลวังขนายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังขนายใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลวังขนาย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังขนายก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวัง
ขนายอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
    2) สรุปผลการติดตามและอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 

นายกเทศมนตรี
ต าบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

นายกเทศมนตรี 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบล  ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลวังขนายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลวังขนาย
เสนอสภาเทศบาลต าบลวังขนายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวังขนาย 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลวังขนายมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังขนายซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลวังขนายในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังขนายก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลวังขนายเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังขนายก าหนด
เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
การทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวังขนายใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวังขนายมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชา
ชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลวังขนาย  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลวังขนาย/เทศบาลต าบลวังขนาย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังขนายจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลวังขนาย 
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ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกป ี

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถ่ิน 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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ส่วนที่ 3 
กำรประเมินผลแผนพฒันำตำมกรอบที่คณะกรรมกำรกำรตดิตำม 

และประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลต ำบลวังขนำยก ำหนด 
 

 

ค ำชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวังขนาย
โดยตนเอง จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลต าบลวังขนายได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าแผนข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลังการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบรำยงำนแบบท่ี 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลวังขนำยโดยตนเอง 
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ค าชี้แจง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวังขนาย ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564   

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เทศบาลต าบลวังขนาย     

ส่วนที่  2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 

 เทศบาลต าบลวังขนายได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ต่อไป  

เทศบาลต าบลวังขนาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2563 (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) รวม 570 โครงการ เป็น
เงินงบประมาณ 605,756,840 บาท ดังนี้  

 

 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 0 0.00 22 12,801,660 69 100,192,300 122 164,298,980 66 135,259,900 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 1 2,500,000 8 32,837,000 7 31,637,000 9 31,937,000 

ด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 2 70,000 6 2,820,000 6 2,820,000 7 2,890,000 

ด้านคนและสังคม 0 0.00 3 1,100,000 55 23,561,000 55 22,701,000 59 23,451,000 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

0 0.00 3 1,900,000 23 4,840,000 25 4,070,000 22 4,070,000 

รวม 0 0.00 31 18,371,660 161 164,250,300 215 225,526,980 163 197,607,900 

 

แบบรำยงำนแบบท่ี 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลวังขนำย 

2.1 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 
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2.2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
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จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,162,670.00 12.43 - - 2,162,670.00   12.43

2. ด้านเศรษฐกิจ 0.00 0.00 - - -                    0.00

3. ด้านคนและสังคม 13,459,004.86 77.35 - - 13,459,004.86 77.35
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 1,166,746.75 6.71 - -    1,166,746.75 6.71

5. ด้านการเมืองและการบริหาร 611,885.00 3.52 - - 611,885.00      3.52

รวม 17,400,306.61 100 - - 17,400,306.61 100

ยุทธศำสตร์
งบปกติ เงินสะสม รวม

  
 

 

  
   
   

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 80.0 0 0 0 0 2 20 0 0 10 100

2. ด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ด้านคนและสังคม 13 46 0 0 0 0 15 54 0 0 28 100
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100

5. ด้านการเมืองและการบริหาร 5 45 0 0 0 0 6 55 0 0 11 100

รวม 28 55 0 0 0 0 23 45 0 0 51 100

ยุทธศำสตร์

จ ำนวน

โครงกำร

ท่ีเสร็จ ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำร

ท่ียังไม่ได้

จ ำนวนโครงกำร

ท่ีอยู่ในระหว่ำง

จ ำนวนโครงกำร

ท้ังหมดท่ีมีกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำร

ท่ีมีกำร

จ ำนวนโครงกำร

ยกเลิก เพ่ิมเติม

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

2.4 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2564  
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ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุงถนนบริเวณ
บ้านนายสุนทร น้อย
เปลี่ยน หมู่ 2 

285,000 284,000 284,000 1,000 

2. โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บ้านกณัฐิกา แจ่ม
นิมยม ม.4 

190,000 189,000 189,000 1,000 

3. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บ้านเจ๊ส่วน ม.4 

404,000 403,000 403,000 1,000 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุง
ถนนลาดยางสาย
บ้านเพอร์เฟค ม.6 

497,000 496,000 496,000 1,000 

5. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง บรเิวณ
แยกอู่เบี้ยว ม.6 

198,000 197,000 197,000 1,000 

6. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง ซ.14 
ม.7 (ข้างโรงมัน) 

421,000 420,000 420,000 1,000 

7. โครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซ.4 (ท้ายตลาด
นัด) ม.2 

173,670 173,670 173,670 0.00 

8. โครงสร้างพื้นฐาน 
วางท่อระบายน้ า 
สายบ้านนายวิชัย 
ประยรูมหิศร ม.3 

1,000,780 998,000 998,000 2,780 

       

ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

9. ด้านคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,289,000 10,288,700 10,288,700 300 

10. ด้านคนและสังคม 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอท่าม่วง 

40,000 30,294.12 30,294.12 9,705.88 

2.5  รำยละเอียดโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณเทศบำลต ำบลวังขนำย ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำม 
ในสัญญำ มีดังนี้ 
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11. ด้านคนและสังคม 
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

10,000 9,325 9,325 675 

12. ด้านคนและสังคม 
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
โรคระบาดต่างๆ 

320,000 319,190 319,190 810 

13. ด้านคนและสังคม 
รณรงค์และป้องกัน
โรคเอดส ์

4,000 3,310 3,310 690 

14. ด้านคนและสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศพด. ทต.
วังขนาย 

89,000 88,300 88,300 700 

15. ด้านคนและสังคม เข้าค่ายคณุธรรม
จริยธรรม 52,680 51,900 51,900 780 

16. ด้านคนและสังคม ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,100,000 1,028,839.74 1,028,839.74 71,160.26 

17. ด้านคนและสังคม 
อาหารกลางวัน
นักเรียน 

1,506,000 1,505,820 1,505,820 180 

18. ด้านคนและสังคม 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด. ทต. 
วังขนาย 

30,000 29,380 29,380 620 

19. ด้านคนและสังคม 
เข้าค่ายลูกเสือ เนตร
นาร ี

14,650 14,400 14,400 250 

20. ด้านคนและสังคม 

จัดการวันส าคัญของ
ชาติงานรัฐพิธี และ
การปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

78,000 77,846 77,846 154 

21. ด้านคนและสังคม 
สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

12,000 11,700 11,700 300 

       

ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

22. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มศักยภาพการ
บริหารจดัการขยะ
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

35,000 32,820 32,820 2,180 

23. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลใน
ชุมชน 

1,174,200 1,133,926.75 1,133,926.75 40,273.25 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน 
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

24. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุร ี

20,000 20,000 20,000 0.00 

25. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 0.00 

26. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

เทศบาลเคลื่อนที ่ 32,000 31,340 31,340 660 

27. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาล 

30,000 19,000 19,000 11,000 

28. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

การเลือกตั้งผู้บรหิาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาเทศบาล 

556,000 511,545 511,545 54,455 

รวมเป็นเงินงบประมำณ 18,591,980 18,398,306.61 17,400,307.61 203,673.39 

 

  
 
 
 

ด ำเนินกำร อยู่ในระหว่ำง ยังไม่ได้ งบประมำณ งบประมำณ

เสร็จแล้ว ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ท่ีได้รับ ท่ีเบิกจ่ำยไป

ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 1 ซอย 20

สามหลัง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม

โคมไฟฟ้าถนนแอลอีดีภายในต าบลวังขนาย

8,858,000       8,825,000        

6,870,000

1,955,000

โครงกำร
ผลกำรด ำเนินกำร

รวม

√ - -
1

1,958,000

2
√ - - 6,900,000

  
  

2.6 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณที่
อนุมัติในเทศ

บัญญัติ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 1. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสาวลักษณ์ วีระนนท์ หมู่ 1 124,721 

 2. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไรก่าลเวลา หมู่ 1 284,488 

3. ด้ำนคนและสังคม 3. ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 

 4. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผูด้้อยโอกาส 50,000 

 5. วังขนายสดใส ครอบครัวอุ่นใจ ไร้ความรุนแรง 100,000 

 6. อบรมให้ความรู้เกีย่วกับกิจการหอพักและบ้านเช่า 10,000 

 7. ฝึกซักซ้อมแผนสาธารณภยั 60,000 

 8. โครงการ ส่งเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมลูฐานประจ า
หมู่บ้าน 

70,000 

 9. โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณะสุข 140,000 

 10.อบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 30,000 

 11.วันเด็กแห่งชาต ิ 25,000 

 12.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลวังขนาย 25,000 

 13.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 30,000 

 14.จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาติ 6,000 

 15.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 250,000 

 16.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน 50,000 

 17.เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET 33,030 

5. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 18. จดัเวทีประชาคมท้องถิ่น 5,000 

 19.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร พ.ศ. 
2540 

20,000 

 20.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

60,000 

 21.ส่งเสริมคณุธรรม-จริยธรรมใหก้ับผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและเครือข่าย 

20,000 

 22. โครงการ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 60,000 

2.7 โครงกำรที่อนุมัติในเทศบัญญัติแต่มิได้ด ำเนินกำร 



ห น้ า  | 22 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังขนาย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 23. เสรมิสร้างและเพิ่มพูนความรูใ้นการปฏิบัติหนา้ที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

50,000 

รวมเป็นเงินงบประมำณ 1,603,239 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

- ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลต าบลวังขนายที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บาง
โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
เป้าหมายลดลง จึงท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการได้ตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ 

- ตัวชี้วัดในเชิงขั้นตอนการด าเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนด าเนินงานหรือ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
ปัจจุบัน ยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลต าบลวังขนายจึงได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การ
ด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อม
ทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง  


