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บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบันการที่แตกต่างกันมีำุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบันการทั้งสองมีคัามเกี่ยัน้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนัคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้ัยกันอย่างเหมาะสม ำะช่ัยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงาน
ำ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลัังนนาย  (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทัน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปงนองเทศบาล
ต าบลัังนนาย ำึงเป็นการติดตามผลที่ให้คัามส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานนองผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนาย 
หรือกิำกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไั้หรือไม่ รัมทั้ง
งบประมา ในการด าเนินงาน 
  5. ผลการใช้ปัำำัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนาย  ตรัำสอบดูั่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัำำัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมา  และคุ ภาพตามระยะเัลาที่ก าหนด
ไั้หรือไม่อย่างไร 
   . ผลการด าเนินงาน ตรัำสอบดูั่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไั้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการำัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และน้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. คัามส าคัญนองการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิำนองเทศบาลต าบลัังนนาย ั่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไั้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดคัามชัดเำนที่ำะท าให้ทราบถึงำุดแน็ง ( strengths) 
ำุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) นองแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น
ห้าปง (พ.ศ. 5631-5636) โครงการ กิำกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาำเกิดำากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ต าบลัังนนาย ผู้บริหารระดับหััหน้าส านัก/ผู้อ านัยการกอง บุคลากรนองเทศบาลต าบลัังนนาย สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่ันเกี่ยัน้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดคัามสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แัดล้อมในสังคมภายใต้คัามต้องการและคัามพึงพอใำนองประชาชนต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การัางแผนการพัฒนาในปงต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุ ค่าในกิำการสาธาร ะมากที่สุดและเมื่อพบำุดแน็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและำะต้องมีคัามสุนุมรอบคอบ
ในการด าเนินการนยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นำุดแน็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดำุดแน็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ำะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่ำะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุนุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบำุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
นึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ำะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่ันได้เสียในเทศบาลต าบลััง
นนาย ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการนยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้ำะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนาย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบันการพัฒนาอย่างเน้มแน็งและมีคัามยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไั้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปงมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้ัั่าสิ่งใดคัรด าเนินการต่อไปตามััตถุประสงค์นองแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหั่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นั่ามีปัญหาใดคัรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาำากเรื่องใด ำึงได้ก าหนดเป็น
ััตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลัังนนาย ซึ่งำะช่ัยตอบสนอง
ภารกิำตามอ านาำหน้าที่นองหน่ัยงาน รัมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีนึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  5. เพ่ือให้ทราบคัามก้าัหน้าการด าเนินงานตามระยะเัลาและเป้าหมายที่ก าหนดไั้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดำนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิำที่ได้ก าหนดไั้ 
   . เพื่อเป็นน้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไน น้อบกพร่องนองการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดคัามำ าเป็นนองเทศบาลต าบลัังนนาย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้ำ่ายงบประมา นองเทศบาลต าบลัังนนาย 
  6. เพ่ือสร้างคัามรับผิดชอบนองผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับนอง
เทศบาลต าบลัังนนาย ที่ำะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุััตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่ันได้เสีย ผู้มีส่ันเกี่ยัน้อง ประชาชนในต าบล ััง
นนาย และชุมชนทั้ง  7  ชุมชน.หรือสังคมส่ันรัมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตััชี้ััดร้อยละคัามส าเร็ำนองปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการนองส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปงงบประมา  พ.ศ. 566  
 
3. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไนปัญหาต่าง ๆ ระหั่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับัางแผนการำัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปงในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หััน้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการ ์ต่าง ๆ นองการำัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งำะท าให้ัิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนัทางเดียักัน  
  5. ได้ทราบถึงน้อดี น้อเสีย น้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดำนปัำำัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปงและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไนได้ทุกำุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่ังที ทั้งใน
ปัำำุบันและอนาคต 
  3. ช่ัยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดคัามประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเัลา 
งบประมา  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรัมรัม ัิเคราะห์น้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยักับรายละเอียด คัามต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่ำะน าไปำัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือน้อมูลที่เป็นำริง ท าให้ได้รับคัาม
เชื่อถือและการยอมรับำากประชาชน ผู้มีส่ันได้เสีย หน่ัยงานราชการ รัฐัิสาหกิำ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยัน้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การำัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีคัามส านึกต่อหน้าที่คัามรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไน ตลอดำนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา น้อมูลให้เป็นปัำำุบันเสมอ 
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6. การัินิำฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลัังนนาย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ นองเทศบาลต าบลัังนนาย สามารถัินิำฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเำน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพคัามเป็นำริงและตามอ านาำหน้าที่ นอกำากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไนและป้องกันคัามผิดพลาดที่ำะเกิดนึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิำต่าง ๆ นองบุคลากรในเทศบาลต าบลัังนนาย แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีคัามสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รัมนองหน่ัยงาน ท าให้เป้าหมายนองเทศบาลต าบลัังนนาย
เกิดคัามส าเร็ำตามเป้าหมายหลัก มีคัามสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุ ภาพนองงานหรือภารกิำให้เป็นไปและตรงตามััตถุประสงค์นองโครงการ 
กิำกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใำเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเนตต าบลัังนนาย 
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ส่วนที่  1 
กำรวำงแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลวังขนำย 

 
 
 

 “ส่งเสริมการเรียนรู้ คับคู่คุ ธรรม น าสู่การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิำพอเพียง เสียงประชาเป็นใหญ่  
ใส่ใำสิ่งแัดล้อม พรั่งพร้อมััฒนธรรม ก้าัน าสาธาร ูปโภค” 

 
 
 

 1. ำัดให้มีระบบสาธาร ูปโภค สาธาร ูปการให้ได้มาตรฐานและครบถ้ัน 
 5. การัางผังเมืองและการคับคุมอาคาร/การคับคุมการก่อสร้าง 
 3. ส่งเสริมกิำการการท่องเที่ยั 
 4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคัามรู้ทางัิชาการเกษตรสมัยใหม่ 
 6. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพนองประชาชน 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาัชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. รักษาคัามสงบเรียบร้อยนองประชาชน 
 8. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ััฒนธรรม และนันทนาการ 
 10. คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแัดล้อม 
 11. รักษาคัามสะอาดนองถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธาร ะรัมทั้งก าำัดนยะมูลฝอย 
 12. การบริหารำัดการและส่งเสริมการมีส่ันร่ัมนองประชาชน 
 
 
 

 

1. มีระบบสาธาร ูปโภคสาธาร ูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อคัามต้องการนองประชาชน 
2. เพ่ือรองรับการนยายตัันองเมืองและการใช้ประโยชน์ำากที่ดินที่ต้องการให้เกิดน้ึนในอนาคต 

 3. เพ่ือส่งเสริมกิำการการท่องเที่ยันองชุมชนและนองำังหััดกาญำนบุรี 
 4. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคัามรู้ทางัิชาการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร  
 5. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมน้ึน 
 6. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสััสดิการและการสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาัชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 7. เพ่ือรักษาคัามสงบเรียบร้อย คัามปลอดภัยในชีัิตและทรัพย์สินนองประชาชน 
 8. เพ่ือให้ประชาชนมีสุนภาพร่างกายที่แน็งแรงสมบรู ์ 
 9. เพ่ือให้ประชาชนมีคัามรู้คู่คุ ธรรมและเห็นคุ ค่านองการเล่นกีฬา ลด ละ เลิก ำากอบายมุน
และยาเสพติด มีสุนภาพอนามัยที่สมบรู ์ทั้งร่างกาย ำิตใำ อารม ์ 
  10. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุ ค่านองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแัดล้อมและช่ัยกัน
บ ารุงรักษา เพ่ือให้ชุมชนมีคัามเป็นระเบียบเรียบร้อย สัยงาม สะอาดตา 

ัิสัยทัศน์นองเทศบาลต าบลัังนนาย 

พันธกิำนองเทศบาลต าบลัังนนาย 

เป้ำหมำยหรือเป้ำประสงค์ที่ต้องกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลวังขนำย 
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  11. เพ่ือให้ชุมชนมีคัามเป็นระเบียบเรียบร้อย สัยงาม สะอาดตา 
   15. เพ่ือให้การบริหารำัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนมีส่ันร่ัมในการบริหารำัดการ 
 
 

 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

  1.1 แนัทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบการำราำร และระบบการสื่อสาร   
 1.5 แนัทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือแสงสั่าง 
 1.3 แนัทางการพัฒนาระบบประปา 
 1.4 แนัทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

 1.6 แนัทางการพัฒนาระบบการผังเมืองรัมและการคับคุมอาคาร/คับคุมการก่อสร้าง 
  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1 แนัทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยันองชุมชนและำังหััดกาญำนบุรี 
2.2 แนัทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุ ภาพ 
5.   แนัทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภั ฑ์ชุมชน และัิสาหกิำชุมชนให้เน้มแน็ง 

 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม    
3.1 แนัทางการพัฒนาระบบสััสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมครอบครัั ชุมชน และสังคมให้มีคัามเน้มแน็ง 
3.3 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมคัามสงบเรียบร้อย คัามปลอดภัยในชีัิตและทรัพย์สิน 
3.4 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมสุนภาัะนองประชาชนหรือด้านสาธาร สุน 
3.5 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.6 แนัทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ ััฒนธรรม ประเพ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้สอดคล้องกับัิถีชีัิตชุมชน 
3.7 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิำกรรมนันทนาการในระดับต่างๆ 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่ันร่ัมนองภาคีต่างๆ เพ่ือการำัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแัดล้อม 
 4.5 แนัทางการพัฒนาการป้องกันและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแัดล้อม 

  4.  แนัทางการพัฒนาการบริหารำัดการคุ ภาพสิ่งแัดล้อม 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร  
 6.1 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่ันร่ัมนองภาคประชาชนในการแสดงคัามคิดเห็น  การ
คับคุม และการตรัำสอบในกิำการนองเทศบาล 

6.5 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมคัามรู้คัามเน้าใำการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 6.  แนัทางการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์น้อมูลน่าัสารและสนับสนุนการเน้าถึงน้อมูล
น่าัสารแก่ประชาชน 
 6.4 แนัทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนององค์กรปกครองส่ันท้องถิ่น และการบริหารำัดการ
องค์กร 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลวังขนำย   
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 6.6 แนัทางการพัฒนาส่งเสริมคุ ธรรมำริยธรรมให้กับค ะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกำ้าง และประชาชนในเนตเทศบาล 
 6.3 แนัทางการพัฒนาำัดหา ััสดุ อุปกร ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

……………………………………. 
 
 

 
 เทศบาลต าบลัังนนาย ได้ำัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปง (พ.ศ.2561 -2566 ) ตาม
กระบันการที่บัญญัติไั้ในระเบียบกระทรังมหาดไทย ั่าด้ัยการำัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ัน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมถึงฉบับที่   พ.ศ. 5631 โดยผ่านการมีส่ันร่ัมนองประชาชน การำัดเัที
ประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและคัามต้องการที่แท้ำริงนองประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาำัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่ที่บรรำุไั้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปง ต่อไป 

เทศบาลต าบลัังนนาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปง (พ.ศ.2531-2566) เมื่อัันที่ 
1  มิถุนายน พ.ศ. 5635 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปง (พ.ศ. 5631-5636) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เมื่อัันที่ 15 กุมภาพันธ์ 563  (ฉบับที่ 5) เมื่อัันที่ 9 กรกฎาคม 563  (ฉบับที่ 
 ) เมื่อัันที่ 54 กันยายน 563  โดยได้ก าหนดโครงการที่ำะด 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
และสิ่งแัดล้อม 

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

ด้านเศรษฐกิำ 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 

 
  

การัางแผนพัฒนา 
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เทศบาลต าบลัังนนาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมา รายำ่ายประำ าปง 
งบประมา  พ.ศ. 256  เมื่อัันที่ 10 กันยายน 2535 น้อบัญญัติงบประมา  ำ านัน 61 โครงการ 
งบประมา  22,158,369 บาท  เงินอุดหนุนเฉพาะกิำ ำ านัน  5  โครงการ เป็นเงินงบประมา   
1,671, 00 บาท สามารถำ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน 13 8,098,883.00 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแัดล้อม 2 1,050,000.00 

ด้านเศรษฐกิำ 1 100,000.00 

ด้านคนและสังคม 30 13,686,077.00 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 14 794,709.00 

รวม 63 23,729,669.00 

 
 
 
 

 เทศบาลต าบลัังนนาย มีการใช้ำ่ายงบประมา ในการด าเนินโครงการตามน้อบัญญัติ
งบประมา  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รัม 45 โครงการ ำ านันเงิน 19,8 9,086. 0 
บาท มีการเบิกำ่ายงบประมา  ำ านัน 33 โครงการ ำ านันเงิน 15,128,408. 0 บาท สามารถำ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 14 5,572,448.00 3 1,186,000.00 

ด้านเศรษฐกิำ 1 28,250.00 1 28,250.00 

ด้านคนและสังคม 19 12,506,498.00 19 12,506,498.00 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแัดล้อม 2 968,085.30 2 956,085.30 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 9 763,804.00 8 451,575.00 

รวม 45 19,839,085.30 33 15,128,408.30 
 

  

การำัดท างบประมา  

การใช้ำ่ายงบประมา  
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ส่วนที่  2 

แนวทำงและวิธีกำรข้ันตอนในกำรตดิตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี เทศบำลต ำบลวังขนำย 

 
ระเบียบกระทรังมหาดไทยั่าด้ัยการำัดท าแผนพัฒนานององค์กรปกครองส่ันท้องถิ่น  พ.ศ. 

5648 และแก้ไนเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 5669 (ฉบับที่   ) พ.ศ. 5631  น้อ 59 ก าหนดั่า ค ะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาำหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนัทาง ัิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (5) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ( ) รายงานผลและเสนอคัามเห็นซึ่ งได้ำากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลัังนนายเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลัังนนายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและค ะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าัันนับแต่ัันรายงานผลและเสนอคัามเห็นดังกล่าัและต้องปิดประกาศไั้เป็นระยะเัลาไม่
น้อยกั่าสามสิบัันโดยอย่างน้อยปงละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันัาคมนองทุกปง  
  (4) แต่งตั้งค ะอนุกรรมการหรือค ะท างานเพ่ือช่ัยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมคัร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีำ านัน 11 คน ประกอบด้ัย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลัังนนาย สภาเทศบาลต าบลัังนนาย คัดเลือก ำ านัน   คน  
  5)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก ำ านัน 5 คน   
   ) ผู้แทนหน่ัยงานที่เกี่ยัน้องที่นายกเทศมนตรีต าบลัังนนายคัดเลือก ำ านัน 5 คน  
  4) หััหน้าส่ันการบริหารที่คัดเลือกกันเอง ำ านัน 5 คน และผู้ทรงคุ ัุฒิที่นายกเทศมนตรี
ต าบลัังนนายคัดเลือก ำ านัน 5 คน  
  ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุััตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปง ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนัทาง และัิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปง
โดยการก าหนดกรอบ แนัทาง ัิธีการ และห้ังเัลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลัังนนาย 
  5. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปงตามกรอบแนัทาง ัิธีการ และห้ังเัลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเัลา 
  3. รายงานผลและเสนอคัามเห็นซึ่งได้ำากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปงต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลัังนนาย เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลัังนนายได้
ก าหนดการแบ่งนั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนัทางและัิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานอง
เทศบาลต าบลัังนนาย ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดััตถุประสงค์และนอบเนตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ำะเริ่มด าเนินการศึกษาและรับรัมน้อมูลนองโครงการที่ำะติดตามั่ามี
ััตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไั้หรือไม่ (ซึ่ งดูได้ำากการก าหนดตััชี้ััด : KPI) 
ถ้าก าหนดไั้แล้ัมีคัามชัดเำนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น ำากนั้นศึกษาั่า



ห น้ า  | 9 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนาย ประำ าปงงบประมา  563  

ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด น้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
น้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าัอาำใช้ัิธีสัมภาษ ์และ/หรือสังเกตแล้ัน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นััตถุประสงค์และนอบเนตในการติดตาม 
  2.2 ัางแผนติดตามและประเมินผล ำะน าััตถุประสงค์และนอบเนตในการติดตามงานำาก  น้อ 
5.1 มาัิเคราะห์ แล้ัเนียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้ัย ประเด็นหลัก ๆ คือ ััตถุประสงค์การติดตามแหล่งน้อมูล 
เัลาที่เก็บน้อมูล ัิธีการเก็บรับรัมน้อมูล และัิธีการัิเคราะห์น้อมูล ำากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่ันใหญ่ำะเป็น
แบบสัมภาษ ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามััตถุประสงค์และ
นั้นตอนที่ได้ก าหนดไั้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ น้อมูลำากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้ำะัางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไั้ดีและได้น้อมูลที่มีคุ ภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมา ได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมำนกั่าำะได้ครบ
นั้นต่ าตามท่ีก าหนดไั้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การัิเคราะห์น้อมูล เป็นการัิเคราะห์ตามััตถุประสงค์นองการติดตามท่ีก าหนดไั้   แต่ละ
โครงการตามตััชี้ััดที่ก าหนดไั้ โดยอาำใช้ัิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแำงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ำ านัน เป็นต้น หรืออาำใช้การัิเคราะห์แบบ Matrix การพรร นาเปรียบเทียบ การเนียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาำใช้หลาย ๆ ัิธีประกอบกันตามคัามเหมาะสมนองพ้ืนที่
เทศบาลต าบลัังนนาย 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยัน้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไั้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาำมีหลายลักษ ะ
ก็ได้ตามคัามเหมาะสมนองเทศบาลต าบลัังนนายในการรายงานผลการติดตามโครงการอาำเนียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้ัยก็ได้ คัามเป็นมานองโครงการที่ำะติดตามโดยสรุปััตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดั่า
ำะได้รับำากการติดตาม ซึ่งำะปรากฏในส่ันที่ 5  และส่ันที่    
  2.6 รายงานผล ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
คัามเห็นซึ่งได้ำากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานองเทศบาลต าบลัังนนายต่อนายกเทศมนตรีต าบลััง
นนายเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลัังนนาย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบล และค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนอง
เทศบาลต าบล โดยอย่างน้อยปงละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันัาคมนองทุกปง 
  5.7 การัินิำฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไนที่ดี หลังำาก
ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานองเทศบาลต าบลัังนนายหรือผู้เกี่ยัน้องหรือผู้มีอ านาำใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ัำะัินิำฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไนปัญหาที่ได้ำากรายงานสรุป ซึ่งอาำ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามคัามเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลัังนนาย 
  3. กำรรำยงำนผล 
  ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานองเทศบาลต าบลัังนนายมีอ านาำหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอคัามเห็นซึ่งได้ำากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลััง
นนายเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลัังนนายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและค ะกรรมการพัฒนานองเทศบาล
ต าบลโดยอย่างน้อยปงละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันัาคมนองทุกปง  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งนอง ััสดุ  อุปกร ์หรือเทคนิคัิธีการที่ ค ะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนายใช้ในการเก็บน้อมูลการติดตามผลรัมทั้งโดยการพิำาร าเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิคัิธีการที่ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไั้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามััดทัศนคติ มาตราส่ันประมา ค่า และัิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษ ์  (Interview) และแบบสังเกตการ ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่ัไป อ านาำ
หน้าที่ ภารกิำนองเทศบาลต าบลัังนนาย รัมถึงผู้มีส่ันได้เสียในท้องถิ่นรัมทั้งเก ฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดนึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไนแล้ั  ำึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานำริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารัำและเก็บน้อมูล ัิเคราะห์น้อมูล สรุปน้อมูลที่
เป็นำริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลัังนนายก าหนด
กรอบและแนัทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเัลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเัลา ดังนี้ 
    1) ประชุมค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลััง
นนายอย่างน้อยปงละ  1 ครั้ง ภายในเดือนธันัาคม 
    5) สรุปผลการติดตามและอย่างน้อยปงละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันัาคม 

นายกเทศมนตรี
ต าบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

ธันัาคม 

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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 ) รายงานผลและเสนอคัามเห็นซึ่งได้ำากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลัังนนายอย่างน้อยปงละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันัาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลัังนนาย
เสนอสภาเทศบาลต าบลัังนนายภายในระยะเัลาที่ก าหนด 
  1.2 คัามสอดคล้อง (Relevance) เป็นคัามสอดคล้องนองยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดนึ้นมีคัามสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นัิสัยทัศน์นองเทศบาลต าบลัังนนาย 
  1.  คัามเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้ัยคน เงิน ััสดุ อุปกร ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
ำริงในเทศบาลต าบลัังนนายมาปฏิบัติงาน 
  1.4 คัามก้าัหน้า (Progress) กรอบนองคัามก้าัหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ ำะััดำาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปง ััดได้ำากช่องปงงบประมา และที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องำาก
ปงงบประมา ท่ีผ่านมา 
  1.6 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลคัามสัมพันธ์กันระหั่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับำริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลัังนนายซึ่งสามารถััดได้
ในเชิงปริมา  นนาด คัามำุ พ้ืนที่ ำ านัน ระยะเัลา เป็นต้น 
  1.3 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้ำากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถััดได้ในเชิงปริมา และเชิงคุ ภาพหรือััดได้เฉพาะเชิงคุ ภาพ ซึ่งััดเป็น
คัามพึงพอใำหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีคัามสุน เป็นต้น 
  ก าหนดแนัทางการัิเคราะห์สภาพแัดล้อมการติดตามและประเมินผลมีคัามำ าเป็นที่ำะต้อง
ัิเคราะห์สภาพแัดล้อมนองเทศบาลต าบลัังนนายในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาำรัมถึงอ าเภอ และ
ำังหััดด้ัย เพราะั่ามีคัามสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รัมนองำังหััดเดียักัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลัังนนายก าหนด
ระเบียบ ัิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบัิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ   ประการ คือ  
    1) ผู้เน้าร่ัมติดตามและประเมินผล  
    5) เครื่องมือ  
     ) กรรมัิธีหรือัิธีการต่าง ๆ 
  5.5 ัิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือคับคุม
คัามผันแปรนองโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ำะเกิดน้ึนได้ 
    5) การส ารัำ (survey) เป็นการรับรัมน้อมูลำากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการำัดท าไั้แล้ั หรืออาำเป็นน้อมูลที่ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องำดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือััด (measurement) โดยค ะกรรมการติดตามและประเมินผลำะด าเนินการในพ้ืนที่ำากผู้มีส่ัน
เกี่ยัน้อง เำ้าหน้าที่ บุคลากรนองเทศบาลต าบลัังนนายเป็นน้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม คัามต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยัิธีการสังเกตและสามารถััดได้ 
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3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

  ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลัังนนายก าหนด
เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   .1 การทดสอบและการััด (Tests & Measurements) ัิธีการนี้ำะท าการทดสอบและััดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรัมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนัทางการััด ำะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการััดนั้นเป็นไปตามคัามเหมาะสมนองโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการััดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ำะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางัิศักรรม
การทาง   โครงการำัดงานประเพ ีัันเด็ก  ำะใช้การทดสอบและััดโดยประเมินผลคัามพึงพอใำนองผู้เน้าร่ัม
โครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษ ์ (Interviews) อาำเป็นการสัมภาษ ์เดี่ยั หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษ ์เป็น
การยืนยันั่า ผู้มีส่ันเกี่ยัน้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีคัามเกี่ยัน้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่ัไปการ
สัมภาษ ์ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การสัมภาษ ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษ ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษ ์ และการ
สัมภาษ ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในนั้นตอน 
    .  การสังเกต (Observations) ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลัังนนายใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูั่าก าลังเกิดอะไรนึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นนองเทศบาลต าบลัังนนายมีการ
บันทึกการสังเกต แนัทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่ันร่ัม 
(Participant observation) เป็นัิธีการสังเกตที่ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลเน้าไปใช้ชีัิตร่ัมกับประชา
ชาชนในหมู่บ้านหรือตัับุคคล ชุมชน มีกิำกรรมร่ัมกัน (5) การสังเกตแบบไม่มีส่ันร่ัม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษ ะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และคัามสัมพันธ์นองผู้มีส่ันได้เสียในเทศบาลต าบลัังนนาย  
  3.4 การส ารัำ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารัำเพ่ือประเมินคัามคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ คัามพึงพอใำ คัามำ าเป็น คัามต้องการนองประชาชนในต าบลัังนนาย/เทศบาลต าบลัังนนาย  
ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนายำะมีการบันทึกการส ารัำ และทิศ
ทางการส ารัำไั้เป็นหลักฐาน 
   .6 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีคัามำ าเป็น
อย่างยิ่งที่ำะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยัน้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาคัามต้องการนอง
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุนองปัญหา แนัทางการแก้ไนปัญหาหรือแนัทางการพัฒนา ตลอดำนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ ัิสัยทัศน์นองเทศบาลต าบลัังนนาย 

 
  



ห น้ า  | 13 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนาย ประำ าปงงบประมา  563  

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

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 เป็นแบบประเมินตนเองในการำัดท ายุทธศาสตร์นองเทศบาลต าบลัังนนาย
โดยตนเอง ำะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังำากที่เทศบาลต าบลัังนนายได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ั 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1.  มีการำัดตั้งค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือำัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการำัดประชุมค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือำัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

3.  มีการำัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มีการำัดตั้งค ะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการำัดประชุมค ะกรรมการสนับสนุนการำัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีค ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิำาร าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

7.  มีการรับรัมน้อมูลและปัญหาส าคัญนองท้องถิ่นมาำัดท าแผนน้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ันร่ัมในการำัดท าแผน   

9.  มีการัิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดัิสัยทัศน์และภารกิำหลังการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพนองท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดำุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนัทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นองำังหััด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการำัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทันแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบรำยงำนแบบท่ี 1 แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลวังขนำยโดยตนเอง 
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ค าชี้แำง : แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีััตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์นองเทศบาลต าบลัังนนาย ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 6 ปง โดยมีการก าหนดระยะเัลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 5635 – กันยายน 
563    

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่ันท้องถิ่น       เทศบาลต าบลัังนนาย     

ส่วนที่  2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี 

 เทศบาลต าบลัังนนายได้ำัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 6 ปง (พ.ศ.2531-
2566) ตามกระบันการที่บัญญัติไั้ในระเบียบกระทรังมหาดไทย ั่าด้ัยการำัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่ันท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไนเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ) พ.ศ. 5631 โดยผ่านการมีส่ันร่ัมนอง
ประชาชน เช่น การำัดเัทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและคัามต้องการที่แท้ำริง
นองประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาำัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรำุไั้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 6 ปง ต่อไป  

เทศบาลต าบลัังนนาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปง (พ.ศ.2531-2566) เมื่อัันที่ 1  
มิถุนายน พ.ศ. 5635 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปง (พ.ศ. 5631-5636) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 1) เมื่อัันที่ 15 กุมภาพันธ์ 563  (ฉบับที่ 5) เมื่อัันที่ 9 กรกฎาคม 563  (ฉบับที่  ) เมื่อัันที่ 54 
กันยายน 563  โดยได้ก าหนดโครงการที่ำะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 6 ปง (พ.ศ. 5631-5636) 
รัม 670 โครงการ เป็นเงินงบประมา  306,763,840 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
และสิ่งแัดล้อม 

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

ด้านเศรษฐกิำ 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 1,186,000.00 7.84 - - 1,186,000.00   7.84

2. ด้านเศรษฐกิจ 956,085.30 6.32 - - 956,085.30      6.32

3. ด้านคนและสังคม 28,250.00 0.19 - - 28,250.00        0.19
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 12,506,498.00 82.67 - -  12,506,498.00 82.67

5. ด้านการเมืองและการบริหาร 451,575.00 2.98 - - 451,575.00      2.98

รวม 15,128,408.30 100 - - 15,128,408.30 100

ยุทธศำสตร์
งบปกติ เงินสะสม รวม

 
 

 

 

 
   
   

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

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

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 20.0 11 73 0 0 0 0 1 6.67 15 100

2. ด้านเศรษฐกิจ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100

3. ด้านคนและสังคม 19 61 0 0 0 0 11 35 1 3.23 31 100
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

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

5. ด้านการเมืองและการบริหาร 8 57 0 0 0 0 5 36 1 7.14 14 100

รวม 33 52 11 17 0 0 16 25 3 4.76 63 100

จ ำนวนโครงกำร

ท้ังหมดท่ีมีกำร

ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำร

ท่ีมีกำร

จ ำนวนโครงกำร

ยกเลิก เพ่ิมเติม
ยุทธศำสตร์

จ ำนวน

โครงกำร

ท่ีเสร็จ ด ำเนินกำร

จ ำนวนโครงกำร

ท่ียังไม่ได้

จ ำนวนโครงกำร

ท่ีอยู่ในระหว่ำง

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

2.4 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2563  



ห น้ า  | 18 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลัังนนาย ประำ าปงงบประมา  563  

 

 

 

ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุงถนน หมู่ 1 
ซอย 20 สามหลัง 

497,000.00 393,000.00 393,000.00 104,000.00 

2. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง หมู่ 1 
ซอยช่างเฒ่า 

487,000.00 412,000.00 412,000.00 75,000.00 

3. โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายแสงชัย 
น าโพธิ์เำรญิพร หมู่
ที่ 3 

250,658.00 249,000.00 0.00 1,658.00 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับปรุง
ถนนลาดยางสายพ่อ
ปู่เสือนาั หมู่ที่ 3 

450,000.00 381,000.00 381,000.00 69,000.00 

5. โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ 3 
สายบ้านนาย
ประำักษ์ ยิ้มแย้ม 

733,000.00 440,000.00 0.00 293,000.00 

6. โครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 4 สายบ้านนาย
สมศักดิ์ ำาดชนบท 

192,546.00 191,000.00 0.00 1,546.00 

7. โครงสร้างพื้นฐาน 
นยายไหล่ทาง สาย
หลังรั้ัสสุานคริสต์ 
หมู่ที่ 5 

331,039.00 292,000.00 0.00 39,039.00 

8. โครงสร้างพื้นฐาน 
ป้ายบอกซอยภายใน
เนตเทศบาลต าบลััง
นนาย 

496,650.00 496,650.00 0.00 0.00 

9. โครงสร้างพื้นฐาน 
ัางรางระบาย
น้ าหน้าโรงงานไทย
ซานมิเกล&ลิเคอร ์

726,320.00 557,799.00 0.00 168,521.00 

10. โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าสายท้ายซอย 4-
6 (หลังโรงเหล็ก) 
หมู่ที่ 2 

685,210.00 525,009.00 0.00 160,201.00 

11. โครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย 4 หมู่ 2 
(ตอนท่ี 2) 

339,180.00 323,000.00 0.00 16,180.00 

2.5  รำยละเอียดโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณเทศบำลต ำบลวังขนำย ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำม 
ในสัญญำ มีดังนี้ 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

12. โครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ 5 สายบ้าน
นายชัยชัช ถาัรังษ์ 

428,210.00 422,000.00 0.00 6,210.00 

13. โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าซอยน้างสนาม
หญ้าเทียม (ซอย 
17) หมู่ 6 

442,780.00 422,000.00 0.00 20,780.00 

14. โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมเทพ้ืน 
คสล. บริเั อาคาร
อเนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลััง
นนาย 

467,990.00 467,990.00 0.00 0.00 

15. ด้านเศรษฐกิำ 

โครงการ นับเคลื่อน
การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิำ
พอเพียง 

100,000.00 28,250.00 28,250.00 71,750.00 

16. ด้านคนและสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,932,000.00 9,635,500.00 9,635,500.00 296,500.00 

17. ด้านคนและสังคม 
โครงการ การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

35,000.00 31,189.00 31,189.00 3,811.00 

18. ด้านคนและสังคม 

โครงการอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้นแก่เยาัชน
ในสถานศึกษา 

40,000.00 39,900.70 39,900.70 99.30 

19. ด้านคนและสังคม 
โครงการร รงค์
ป้องกันและคับคุม
โรคไนเ้ลือดออก 

76,000.00 75,643.00 75,643.00 357.00 

20. ด้านคนและสังคม 
ร รงค์และป้องกัน
โรคเอดส ์

15,000.00 5,890.00 5,890.00 9,110.00 

21. ด้านคนและสังคม 
ััสดุัิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

100,000.00 65,350.00 65,350.00 34,650.00 

22. ด้านคนและสังคม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้ำ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่า
ำัดการเรียนการสอน 
(รายหัั) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลัังนนาย 

100,000.00 86,700.00 86,700.00 13,300.00 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

23. ด้านคนและสังคม 
โครงการ อบรม
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

20,000.00 16,715.00 16,715.00 3,285.00 

24. ด้านคนและสังคม 
โครงการ ัันเด็ก
แห่งชาติ 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

25. ด้านคนและสังคม ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,060,000.00 688,902.30 688,902.30 371,097.70 

26. ด้านคนและสังคม 
โครงการ “อาหาร
กลางััน” 

1,520,247.00 1,515,180.00 1,515,180.00 5,067.00 

27. ด้านคนและสังคม 

สนับสนุนค่าใช้ำ่าย
ในการำัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

47,000.00 41,810.00 41,810.00 5,190.00 

28. ด้านคนและสังคม 
โครงการ “เน้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี” 

46,150.00 42,800.00 42,800.00 3,350.00 

29. ด้านคนและสังคม 

โครงการ ำดังานััน
ส าคัญนองชาติ งาน
รัฐพิธี และการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญนองชาต ิ

192,000.00 117,188.00 117,188.00 74,812.00 

30. ด้านคนและสังคม 
โครงการ ส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนา 

30,000.00 4,630.00 4,630.00 25,370.00 

31. ด้านคนและสังคม 
โครงการ สบืสาน
ประเพ ีและ
ััฒนธรรมท้องถิ่น 

80,000.00 57,100.00 57,100.00 22,900.00 

32. ด้านคนและสังคม 
โครงการำดักิำกรรม
งานรัฐพิธีในััน
ส าคัญนองชาต ิ

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

33. ด้านคนและสังคม 

อุดหนุนงบประมา 
สภาััฒนธรรมต าบล
ัังนนาย โครงการ
ชุมชนต าบลัังนนาย
คู่คุ ธรรมำริยธรรม 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

34. ด้านคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการำิตอาสา
ภัยพิบัติประำ า
องค์กรปกครองส่ัน
ท้องถิ่น 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

35. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแัดล้อม 

โครงการ เพิ่ม
ศักยภาพการบริหาร
ำัดการนยะและ
รักษาสิ่งแัดล้อม 

50,000.00 1,720.00 1,720.00 48,280.00 

36. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแัดล้อม 

โครงการก าำดันยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ในชุมชนฯ 

1,000,000.00 966,365.30 954,365.30 33,634.70 

37. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิำนองเหล่า
กาชาดำังหััด
กาญำนบุร ี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการ อุดหนุน
ศูนย์ปฎิบัติการร่ัม
ในการช่ัยเหลือ
ประชาชนนอง
องค์กรปกครองส่ัน
ท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

39. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการ เทศบาล
เคลื่อนที ่

70,000.00 62,050.00 62,050.00 7,950.00 

40. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการ ประเมิน
คัามพึงพอใำนอง
ประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการนอง
เทศบาล 

30,000.00 19,000.00 19,000.00 11,000.00 

41. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการ อบรมให้
คัามรู้เกี่ยักับ
พระราชบัญญัติ
น้อมูลน่าัสาร พ.ศ. 
2540 

10,000.00 8,800.00 8,800.00 1,200.00 

42. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการ เผยแพร่
คัามรู้คัามเน้าใำ
เกี่ยักับการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

44,000.00 43,335.00 43,335.00 665.00 

43. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้ำ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

87,000.00 77,347.00 77,347.00 9,653.00 
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ล ำดับ ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  
งบตำมข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

44. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนอง
เทศบาลต าบลััง
นนาย 

191,480.00 191,043.00 191,043.00 437.00 

45. 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ต่อเติมอาคารำอดรถ
บริเั อาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธาร ภัย 
เทศบาลต าบลััง
นนาย 

312,229.00 312,229.00 0.00 0.00 

รวมเป็นเงินงบประมำณ 21,847,689.00 19,839,085.30 15,128,408.30 2,008,603.70 

 

  
 
 
 

ด ำเนินกำร อยู่ในระหว่ำง ยังไม่ได้ งบประมำณ งบประมำณ

เสร็จแล้ว ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ท่ีได้รับ ท่ีเบิกจ่ำยไป

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายหลังโรงปุ๋ย หมู่ท่ี 3 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายบ้านนายการัณยภาส ภูสว่าง หมู่ท่ี 4

1,574,300       1,574,300        

- - 1,120,000 1,120,000

454,300

โครงกำร
ผลกำรด ำเนินกำร

รวม

√ - -
1

454,300

2
√

  
  

2.6 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณที่
อนุมัติในเทศ

บัญญัติ 

3. ด้ำนคนและสังคม 1. พัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผูด้้อยโอกาส 50,000 

 5. ัังนนายสดใส ครอบครััอุ่นใำ ไร้คัามรุนแรง 70,000 

  . ให้คัามรูเ้กี่ยักับกิำการหอพักและบ้านเช่า 10,000 

 4. โครงการ ส่งเสริมชมรมอาสาสมัครสาธาร สุนมลูฐานประำ า
หมู่บ้าน 

70,000 

 6. โครงการพระราชด ารดิ้านสาธาร ะสุน 140,000 

 3. โครงการำัดสััสดิภาพสัตั์นององค์กรปกครองส่ันท้องถิ่น 60,000 

 7. โครงการ “เน้าค่ายค ุธรรม ำริยธรรม” 37,380 

 8. โครงการ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 160,000 

 9. โครงการส่งเสริมการแน่งนันกีฬากรีฑานักเรียน 60,000 

 10. แน่งนันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งำงัหััดกาญำนบุรีอ าเภอท่าม่ัง 
ำังหััดกาญำนบรุ ี

40,000 

 11. กิำกรรมำัดการแน่งนันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุนภาพท่ีดี ำังหััดกาญำนบุร ี

10,000 

5. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 1. ำัดเัทีประชาคมท้องถิ่น 6,000 

 5. โครงการ ส่งเสริมค ุธรรม-ำรยิธรรมให้กับผู้บรหิาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเครือน่าย 

40,000 

  . ค่าใช้ำ่ายส าหรับ การเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาเทศบาล 

900,000 

 4. โครงการ ร รงค์ป้องกันและตอ่ต้านการทุำรติคอรัปชั่น 30,000 

 6. เสริมสร้างและเพิ่มพูนคัามรู้ในการปฏิบัตหิน้าท่ีนองสมาชิก
สภาเทศบาล 

60,000 

รวมเป็นเงินงบประมำณ 1,762,680 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

- ตััชี้ััดในเชิงนั้นตอนการด าเนินงาน ไม่เป็นตามระยะเัลาที่ก าหนดตามแผนด าเนินงานหรือ
แผนการำัดซื้อำัดำ้าง  

- ด้ัยสถานการ ์โรคติดเชื้อไัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ำึงท าให้ไม่สามารถำัดท าโครงการได้
ตามแผนด าเนินงานที่ัางไั้ 

2.7 โครงกำรที่อนุมัติในเทศบัญญัติแต่มิได้ด ำเนินกำร 
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ค ำชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบส ารัำคัามพึงพอใำนองประชาชนต่อการด าเนินงานนองเทศบาลต าบล              
ัังนนายในภาพรัม โดยก าหนดให้มีการเก็บน้อมูลปงละ 1 ครั้ง หลังำากสิ้นปงงบประมา  

ผลการส ารัำคัามพึงพอใำต่อผลการด าเนินงานนองเทศบาลต าบลัังนนายในภาพรัม   ำากการ
สุ่มตััอย่างำากประชาชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ำ านัน 330 คน พบั่า มีระดับคัามพึงพอใำในภาพรัมตาม
ประเด็น 9 น้อ ระดับคัามพึงพอใำ   ระดับ คือ พอใำมาก พอใำ ไม่พอใำ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  

(1)  ชำย  ำ านัน  136  คน (2)  หญิง  ำ านัน  170  คน 
2. อำยุ  

(1)  ต่ ำกว่ำ 20  ปี  ำ านัน  505  คน (2)  20 - 30  ป ี   ำ านัน  50  คน 
(3)  21-30 ปี        ำ านัน  51  คน (4)  41 – 50  ปี    ำ านัน   0  คน 
(5)  51 - 60 ป ี    ำ านัน  50  คน (6)  มำกกว่ำ 60 ปี  ำ านัน  45  คน 

3. กำรศึกษำ  
(1)  ประถมศึกษำ ำ านัน  141  คน (2)  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ำ านัน  10   คน 
(3)  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ำ านัน  74  คน (4)  ปริญญำตรี ำ านัน  11    คน 
(5)  สูงกว่ำปริญญำตรี ำ านัน  1    คน (6)  อ่ืนๆ ำ านัน  6      คน 

4. อำชีพหลัก  
(1)  รับรำชกำร ำ านัน 6      คน (2)  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ ำ านัน  5   คน 
(3)  ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว ำ านัน 53    คน (4)  รับจ้ำง ำ านัน   6 คน 
(5)  นักเรียน/นักศึกษำ ำ านัน 514  คน (6)  เกษตรกร ำ านัน 4   คน 
(7)  อ่ืน ๆ ำ านัน 10    คน 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น มากที่สุด 

ร้อยละ 
มาก 

ร้อยละ 
ปานกลาง 
ร้อยละ 

น้อย 
ร้อยละ 

น้อยที่สุด 
ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่ันร่ัมในโครงการ / กิำกรรม 50.74 43.28 2.38 0 3.58 
5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้น้อมูลนองโครงการ / กิำกรรม 43.88 47.16 4.17 0 4.77 
 . มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงคัามคดิเห็นในโครงการ / กิำกรรม 40.89 50.74 4.47 0 3.88 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานนอโครงการ / กิำกรรมต่อสาธาร ะ 43.58 46.56 3.88 0.59 5.37 
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรัำสอบการด าเนินโครงการ / กิำกรรม 45.37 42.98 4.47 0.89 6.26 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเัลาที่ก าหนด 42.08 46.56 5.07 0.59 5.37 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิำกรรมน าไปสู่การแกไ้นปัญหานองประชาชน
ในท้องถิ่น 

49.25 43.28 2.68 0.29 4.47 

8. การแกไ้นปัญหา และการตอบสนองคัามต้องการนองประชาชน 44.47 45.97 3.88 0.29 5.37 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับำากการด าเนินโครงการ / กิำกรรม 51.64 41.79 2.38 0 4.17 

หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนหรือหน่ัยงานที่เกี่ยัน้องำากการด าเนินโครงการ/กิำกรรม 

แบบที่  3/2  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลวังขนำยในภำพรวม 
 


