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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด า เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน     
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่าจึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่า สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี 1   
บทน า 

********************* 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย        
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล              
เมืองเก่าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่าตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองเก่าว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนด        ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายาม   ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลเมืองเก่าให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่า โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่า          สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่าซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองเก่า     
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เขต
เทศบาลต าบลเมืองเก่าหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่า            
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลเมืองเก่า               
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเก่าดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้ วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 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 าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะ    ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลเมืองเก่าในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงาน    เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเก่าต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่าโดยอย่างน้อย    
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเก่าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน              
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเก่ามีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเก่าโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 
 

   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองเก่ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่าก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมือง
เก่า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่าซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัด 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่าก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุม            ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองเก่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่าก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเมืองเก่าใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่ามีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
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  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเก่าจะมีการบันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเมืองเก่า แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล
เมืองเก่าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
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ส่วนท่ี 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
********************* 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
       วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

                  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเมืองเก่า :  “ บ้านเมืองสะอาด  สังคมเป็นสุข  ทุกคนปลอดภัย   
ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม สร้างพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมน าพาสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ 

   นันทนาการ 
              พันธกิจ    
                 “จัดบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ประชาชนได้รับการพัฒนาด้าน
สังคม  การศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชุมชนเป็นระเบียบมีความสงบเรียบร้อย  มีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ” 
 

   เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก และรวดเร็ว  
  2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
  4. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
  5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  6. เพ่ือให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  7. เพ่ือรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8. เพือ่ให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด  :   โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนได้มาตรฐาน  
      ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ตัวช้ีวัด            :  ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 ได้รับการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการศึกษา  

    ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ตัวช้ีวัด            :  ชุมชนในเขตเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองเก่ามีความสงบสุข  

ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
ตัวช้ีวัด            :  เป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร   

ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                        สิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด            :  เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่าไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีการบริหาร

จัดการอย่างยั่งยืน 
    ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ  
                        นันทนาการ 
ตัวช้ีวัด            :  มีการบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

    ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
กลยุทธ์การพัฒนา  
   1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง 

1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
1.3 การบริหารจัดการน้ า 
1.4 การพัฒนาด้านการผังเมือง การควบคุมอาคารและสถานที่บริการ สาธารณะ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา  
กลยุทธ์การพัฒนา :     

2.1  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
          2.2  การส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   2.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   2.4  การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 
   2.5  พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมการ 
                                      ด าเนินงานโดยวิธีสหกรณ์ 
   2.6  การป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
กลยุทธ์การพัฒนา :     

3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           3.3  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
           3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร  
กลยุทธ์การพัฒนา :     

4.1  ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
4.2  ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล 

          4.3  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์การพัฒนา :        

5.1  พัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร/การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ           
กลยุทธ์การพัฒนา :         

6.1  การพัฒนาส่งเสริมการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
             6.2  พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 
2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  ด้วยสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ที่มีความพร้อมด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย 
และปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้น 
๓)  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเกิดความผาสุก 
๔)  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๕)  รักษาสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยและมลภาวะสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
๖)  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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ท่ี 3 
การติดตามและประเมินผล 

********************* 
 

เทศบาลต าบลเมืองเก่าได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) รวมทั้งที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยการ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร        
การรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานเทศบาลต าบล      
เมืองเก่า ดังนี้ 

 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ 
            ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 
      ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

 

  1๑ 
-/ 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ  เทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  
    ไตรมาสที่  1  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
    ไตรมาสที่  2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) 
    ไตรมาสที่  3  (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 
    ไตรมาสที่  4  (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 
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การอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนา 

ในปี 2563 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

ทีไ่ด้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ให้ด าเนินการ 

ในปี 2563 

 
 

คิดเป็น 

ร้อยละ 
 

 

    

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
30 9 30 

2. ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการศึกษา 

 

80 

 

66 
 

82.50 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

14 

 

9 

 

64.29 

4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
และองค์กร 

 

10 

 

9 

 

90 

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

9 

 

9 

 

100 
 

6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาและนันทนาการ 

 

5 

 

4 

 

80 

รวม 148 106 71.62 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) และการอนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา การอนุมัติงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. แผนงานเคหะและชุมชน 8 2,740,000 3 700,000 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    22 58,130,600 6 7,600,100 

2. ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการศึกษา 

1. แผนงานการศึกษา 20 4,559,000 9 2,385,000 

2. แผนงานสาธารณสุข 48 1,365,000 46 1,150,000 

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 910,000 6 520,000 

4. แผนงานงบกลาง 5 9,375,000 5 8,789,000 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 670,000 3 570,000 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 740,000 4 610,000 

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 70,000 1 30,000 

4. แผนงานเคหะและชุมชน 1 117,600 - - 
5. แผนงานงบกลาง 1 300,000 1 360,900 

4. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 3,017,000 9 2,696,040 

5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 126,000 1 126,000 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 7 3,660,000 7 3,676,000 

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000 

6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

5 620,000 4 420,000 

รวม 148 86,430,200 106 29,663,040 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการประดับไฟพร้อมตกแต่งและซ่อมแซมซุ้มเฉลมิพระเกยีรติ 150,000 - 150,000 เนื่องจากไม่มีกิจกรรมด าเนินการประดับไฟหรือซ่อมแซมซุม้
เฉลิมพระเกียรต ิ

2. โครงการติดตั้งไฟสปอรต์ไลท์สนามฟุตบอลชุมชนต ารวจ 
 

150,000 149,000 1,000  

3. โครงการปรับปรุงไฟแสงสว่างถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร  
(ชุมชนบ้านรุ่งเจริญ)  

400,000 394,830 5,170  

4. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพยส์ิน 
 

4,000,000 - 4,000,000 กันเงินงบประมาณ 

5. โครงการปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์สงเคราะห์ชุมชนบ้านดงเย็น 
 

120,000 57,500 62,500  

6. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า ค.ส.ล.รอบบริเวณอาคารส านักงาน 
 

2,000,000 - 2,000,000 กันเงินงบประมาณ 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบรเิวณข้างบ้านนายจริาวัฒน์  พิจารณ ์
 

244,200 223,000 21,200  

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบรเิวณซอยบ้านนายอถึกถึงบ้านนายธนชัย 
 

785,900 - 785,900 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณมไีม่เพียงพอ รัฐบาล
จัดสรรรายได้ให้ อปท.ลดลง ปัญหาจากผลกระทบจากโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

9. ค่าจ้างเหมาส ารวจ  ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง 
 

450,000 49,400 274,600  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าจ้างคนดูแลท าความสะอาดศูนย์การเรียนรูเ้ทศบาลต าบลเมืองเกา่ 
 

110,000 100,800 9,200  

2 ค่าจ้างเหมายามศูนย์การเรียนรูเ้ทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 

120,000 98,520 21,480  

3 โครงการอุ่นไอรักสายสมัพันธ์ครอบครัว 
 

150,000 142,400 7,600  

4 โครงการค่ายเยาวชน  ค่ายเรียนรู ้
 

300,000 - 300,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )  

5 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ
 

150,000 142,504 7,796  

6 โครงการ KID ไมม่ีปัญหา 
 

50,000 48,965 1,035  

7 โครงการเด็กไทยเจรญิวัยด้วยคุณภาพ 
 

50,000 - 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

674,000 643,130 30,870  

9 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
 

781,000 680,049.96 100,950.04  

10 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ 
 

10,000 - 10,000 รัฐบาลอนุมตัิงบประมาณสนับสนนุในการด าเนินงานด้านการ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19)   
จึงท าให้ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจากเทศบาลต าบลเมืองเก่า
ในการด าเนินงานช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

11 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต ารวจ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

12 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต ารวจ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออกฯ 

3,000 3,000 -  

13 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนนครกบินทร์ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออกฯ 

3,000 3,000 -  

14 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนนครกบินทร์ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

15 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนนครกบินทร์ ในการด าเนินโครงการคัดแยก
ขยะในชุมชนนครกบินทร ์

15,000 15,000 -  

16 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านดงเย็น ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออกฯ 

3,000 3,000 -  

17 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านดงเย็น ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

18 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านนางเลง ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

19 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านนางเลง ในการด าเนินโครงการควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

20 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านนางเลง ในการด าเนินโครงการคัดแยก
ขยะในชุมชนบ้านนางเลง 

15,000 15,000 -  

21 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเนินแห่ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

22 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเนินแห่ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

23 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนโนนคูณ ในการด าเนินโครงการควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

24 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโนนคูณ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

25 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านโนนคูณ ในการด าเนินโครงการคดัแยก
ขยะในชุมชนบ้านโนนคูณ 

15,000 15,000 -  

26 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไผ่ ในการด าเนินโครงการควบคมุ 
โรคไขเ้ลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

27 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไผ่ ในการด าเนินโครงการควบคมุ 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

28 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเมืองใหม่ ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

29 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเมืองใหม่ ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

30 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านรุ่งเจรญิ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

31 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านรุ่งเจรญิ ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคไขเ้ลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

32 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองกุลา ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  

33 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองกุลา ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

34 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเหล่าหลวง ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ 

2,000 2,000 -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

35 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเหล่าหลวง ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ  

3,000 3,000 -  

36 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสามทหาร ในการด าเนินโครงการควบคุม 
โรคขาดสารไอโอดีนฯ  

2,000 2,000 -  

37 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสามทหาร ในการด าเนินโครงการควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกฯ   

3,000 3,000 -  

38 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต ารวจ ในการด าเนินโครงการคดัแยกขยะ 
ในชุมชนต ารวจ  

15,000 15,000 -  

39 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านดงเย็น ในการด าเนินโครงการคัดแยก
ขยะในชุมชนบ้านดงเย็น  

15,000 15,000 -  

40 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเนินแห่ ในการด าเนินโครงการคดัแยกขยะ 
ในชุมชนบ้านเนินแห่  

15,000 15,000 -  

41 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไผ่ ในการด าเนินโครงการคดัแยกขยะ 
ในชุมชนบ้านไผ่  

15,000 15,000 -  

42 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเมืองใหม่ ในการด าเนินโครงการคดัแยก
ขยะในชุมชนบ้านเมืองใหม่  

15,000 15,000 -  

43 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านรุ่งเจรญิ ในการด าเนินโครงการคัดแยก
ขยะในชุมชนบ้านรุ่งเจรญิ  

15,000 15,000 -  

44 
อุดหนนุคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองกุลา ในการด าเนินโครงการคัด
แยกขยะในชุมชนบ้านหนองกุลา 

15,000 15,000 -  

45 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านเหล่าหลวง ในการด าเนินโครงการคัด
แยกขยะในชุมชนบ้านเหลา่หลวง 

15,000 15,000 -  

46 
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสามทหาร ในการด าเนินโครงการคัดแยก
ขยะในชุมชนสามทหาร 
 

15,000 15,000 -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

47 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
 

60,000 59,835 165  

48 โครงการฝึกอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส ์
 

100,000 - 100,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

49 โครงการฝึกอบรมรักษ์ชุมชนรักษส์ะอาดและปลอดขยะ 
 

150,000 - 150,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

50 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและ 
โรคตดิเช้ือไวรสัซิกา 

170,000 166,937.52 3,062.48  

51 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ
 

150,000 - 150,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

52 โครงการอาหารปลอดภัย 
 

130,000 - 130,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

53 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
 

10,000 - 10,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

54 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 27,000 2,100  
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจดัท าอุปกรณ์ป้องกัน 
100,000 96,063.50 3,936.50  

 
 

56 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

20,000 - 20,000 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเทศบาลต าบลเมืองไดร้ายงานข้อมูล
ผู้ประสบปญัหาทางสังคม เพื่อขอความช่วยจากหน่วยงานที่มี
หน้าท่ีช่วยเหลือโดยตรง คือ ส านกังานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบรุ ีและ ศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดปราจีนบุร ี

57 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

50,000 49,760 240  

58 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 
 

50,000 - 50,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

59 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

150,000 - 150,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

60 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเขม้แข็งของสตร ี
 

200,000 - 200,000 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

61 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
 

50,000 48,245 1,755  

62 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

6,537,000 6,228,000 309,000  

63 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1,892,000 1,576,000 316,000  

64 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

60,000 42,000 18,000  

65 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 

145,000 145,000 -  

66 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

155,000 155,000 -  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
 

500,000 - 500,000 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 

2 โครงการจดังานวันเทศบาล 
 

30,000 - 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

3 โครงการจดัท าวารสารรายงานผลการด าเนินงาน 
 

40,000 37,500 2,500  

4 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 
 

40,000 33,000 7,000  

5 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 

120,000 - 120,000 งบประมาณรายรับไม่เพียงพอส าหรับด าเนิน
โครงการและได้โอนงบประมาณบางส่วนไปใช้ในการ
ซ่อมแซม CCTV 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)  

300,000 - 300,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัต ิ
 

150,000 143,627.90 6,372.10  

8 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

30,000 7,126 22,874  

9 เงินส ารองจ่าย 
 
 

360,900 280,309.66 80,590.34  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการบ้านเมืองและองค์กร 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 

276,000 276,000 -  

2 เช่ารถโดยสาร 12  ที่น่ัง 
 

292,200 292,000 -  

3 เข้ารถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แคบ 
 

375,840 375,840 -  

4 ค่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์อปท. 
 

7,000 7,000 -  

5 การจัดงานส าคัญของชาติหรืองานรัฐพิธีต่างๆ 
 

1,185,000 1,090,517.05 94,482.95  

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บรหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

400,000 234,520 165,,480  

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่องคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

50,000 30,135 19,865  

8 โครงการจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบตัิงานของส านักปลัดเทศบาล 
 

220,000 196,774 23,226  

9 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน LTAX 3000 
 

150,000 143,041 6,959  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ 

ที ่
รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
คงเหลือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างป้ายคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
เฉลิมพระเกียรต ิ

126,000 119,000 7,000  

1 โครงการก าจดัวัชพืช/ผักตบชวาในแหล่งน้ าสาธารณะ 
 

500,000 490,000 10,000  

2 โครงการท าความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกสามทหาร 
และในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 

1,860,000 1,672,838.01 1,661.99  

3 โครงการก าจดัขยะเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 

500,000 54,000 446,000  

4 โครงการลอกท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าภายในชุมชนนครกบินทร์ 
 

85,000 53,804 31,196  

5 โครงการลอกท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าภายในชุมชนบ้านไผ ่
 

40,000 38,940 1,060  

6 โครงการลอกท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ าภายในชุมชนสามทหาร 
 

75,000 74,916 84  

7 โครงการจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 

490,000 479,250 10,750  

8 โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์การปลกูป่าเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

30,000 5,842.70 24,157.30  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาและนันทนาการ 
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามคัค ี 200,000 - 200,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 
2 โครงการจดังานท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 20,000 5,580 14,420  
3 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 100,000 99,699 301  
4 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 100,000 - 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์รคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2563 
รวมที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 

1) เทียบสัดส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการ : จ านวนโครงการในแผนพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2563 

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 148  โครงการ 
อนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการ    106  โครงการ 

         ระดับความส าเร็จ  
คิดเป็นร้อยละ 106 x 100   =   71.62 

                             148 
 
 

2) เทียบสัดส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2563 : จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการ    106   โครงการ 
  ด าเนินการ       86   โครงการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ       20   โครงการ 

         ระดับความส าเร็จ  
คิดเป็นร้อยละ 86 x 100   =   81.13 

     106 
 

3) เทียบสัดส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2563 : จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการ    106   โครงการ 
  ด าเนินการ       86   โครงการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ       20   โครงการ 

         ระดับความส าเร็จ  
คิดเป็นร้อยละ 20 x 100   =   18.87 

     106 
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การส ารวจความพึงพอใจ 
     

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 600 คน ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า  
และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 518 คน คิดเป็นร้อยละ 86.33  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
ผลการประเมิน แยกเป็น 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 518 คน   

      บ้านรุ่งเจริญ  จ านวน    49 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 
     สามทหาร  จ านวน    48 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 

ต ารวจ       จ านวน    33 คน คิดเป็นร้อยละ 6.37 
บ้านนางเลง         จ านวน    43 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 
นครกบินทร์   จ านวน    50 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65 
บ้านเหล่าหลวง  จ านวน    50 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65 
บ้านเมืองใหม่  จ านวน    31 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98 
บ้านเนินแห่    จ านวน    39 คน คิดเป็นร้อยละ 7.53 
บ้านโนนคูณ         จ านวน     38 คน คิดเป็นร้อยละ 7.34 
บ้านไผ่   จ านวน    49 คน คิดเป็นร้อยละ 9.46 
บ้านดงเย็น  จ านวน    43 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 
บ้านหนองกุลา   จ านวน    45 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 

เพศ 
    เพศ ชาย  จ านวน   207  คน คิดเป็นร้อยละ 39.96 
    เพศ หญิง  จ านวน  311  คน คิดเป็นร้อยละ 60.04 

ช่วงอายุ 
 อายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน    18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.47 

อายุ 20-29 ปี  จ านวน    66 คน คิดเป็นร้อยละ 12.74 
 อายุ 30-39 ปี  จ านวน    88   คน คิดเป็นร้อยละ 16.99 
 อายุ 40-49 ปี  จ านวน    92 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 
 อายุ 50-59 ปี  จ านวน    101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 
 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน    153 คน คิดเป็นร้อยละ 29.54 

ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเก่าแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผลการส ารวจ    
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.42 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 21.62 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.80 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.97 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.18 
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ด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
ผลการส ารวจ     
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.71 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.03 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.11 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.18 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.96 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ผลการส ารวจ    
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.06 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.62 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.36 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 15.25 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.70 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร 
ผลการส ารวจ    
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.90 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.42 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.71 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 19.11 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.86 

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลการส ารวจ    
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.44 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 35.71 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.10 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 16.22 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.53 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 
ผลการส ารวจ     
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.90 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.56 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.41 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.37 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.76 
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         2. ท่านมีความพึงพอใจต่อการท างานของเทศบาลต าบลเมืองเก่าในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ผลการส ารวจ     
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.84 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 28.76 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.40 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 16.79 
ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.20 

 
  ผลจากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเก่า จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 518 คน แยกเป็นเพศชาย 207 คน คิดเป็นร้อยละ 39.96 เพศหญิง 311 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.04 ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามช่วงอายุ ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 29.54  รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 50-59 ปี จ านวน 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.50  ช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 ช่วงอายุระหว่าง 
30-39 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99 ช่วงอายุระหว่าง  20-29 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.74 และช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.47  

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานแยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาคือ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 22.97 และ ระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 21.62 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.42 และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.18 

ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.03 รองลงมาคือ ระดับมาก  คิดเป็น
ร้อยละ 24.71 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 19.11 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.18 และระดับน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 0.96 

ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.36 รองลงมาคือ 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32.62 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 15.25  ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.06 
และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ2.70 

ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.42 รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 
24.71 และ ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 19.11 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.90 และระดับน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 3.86 

ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.10 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 16.22 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.44 
และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.53 
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ระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กีฬาและนันทนาการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.56 รองลงมา
คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.41 และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.37 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
13.90  และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.76 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองเก่าในภาพรวม ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจต่อการท างานของเทศบาลต าบลเมืองเก่าในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.40 รองลงมาคือ ระดับปานมาก คิดเป็นร้อยละ 28.76 
และ ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 16.79 ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 11.20 และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.84 
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ส่วนท่ี 4   
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

********************* 
 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงาน 
 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนและการจัดสรรมีความล่าช้า ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีที่ได้ก าหนดไว้ 

2. ปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้รัฐบาลชะลอการเก็บ
ภาษีหรือปรับลดภาษี ท าให้งบประมาณในด้านภาษีจัดสรรและงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่กระจายมายัง
ท้องถิ่นมีจ านวนลดลง ส่งผลให้การด าเนินการงานต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ หรือตามแผนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ 
  3. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า ยังไม่มีระบบแผนที่ภาษีในการใช้เป็นเครื่องมือ
ในการส ารวจตรวจสอบผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษี จึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครอบคลุมและทั่วถึง ประกอบกับการ
จัดเก็บภาษีรูแบบใหม่ คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีการด าเนินการจัดเก็บจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
แต่เนื่องจากเป็นการประเมินภาษีรูปแบบใหม่ จึงจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินภาษีให้
ประชาชนทราบอย่างชัดเจน และเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการจัดเก็บภาษี รายได้ที่จัดเก็บจึงยังไม่แน่นอน 
  4. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือบางต าแหน่งมีบุคลากรแต่ขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีความกระตือรือร้น หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  5. ในการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลเมืองเก่า พบว่า หลายโครงการหรือหลายกิจกรรมที่
ไดด้ าเนินการไปนั้นยังขาดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งในส่วนของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการประเมินความส าเร็จของโครงการ  

6. ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น      
มีกระบวนการในการด าเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ส่งผลให้ขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลมีแนวทางให้ทุกภาคส่วน   
ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติจริงในพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ 
ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. เทศบาลต าบลเมืองเก่าควรให้ความส าคัญในการบริหารงานด้านการพัฒนารายได้ที่จัดเก็บเอง         
ให้สามารถจัดเก็บได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และครอบคลุมทุกประเภทส าหรับผู้ที่อยู่ในข่ายเสียภาษีและค่าธรรมเนียม    
เช่น การด าเนินการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน การตราเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ   

2. ด าเนินการจัดท าระบบแผนที่ภาษีให้เกิดการใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. สรรหาบุคลากรให้มีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่

ให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่เพื่อบรรเทาปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
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4. การแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม มุ่งเน้น
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงจุด ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

5. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณ และเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง  

6. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต้องมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน    
การประชาคมท้องถิ่น การประมาณการราคา การส ารวจพ้ืนที่และการได้รับอนุญาตหรือมีการยินยอมให้ใช้
ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เกิดปัญหาในการด าเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ 

7. เทศบาลต าบลเมืองเก่าควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมุ่งเน้นการมี
ส่วนรวมจากประชาชนผ่านเวทีการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือน าข้อมูลที่เป็นปัญหาของประชาชนมาผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากข้อกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจาก
เงินสะสม 

8. เพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ     
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ หรือไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดปัญหา
และอุปสรรคบางประการ  เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

9. การด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน ขอให้ด าเนินการ
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

10. หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับเพ่ือจะ
ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 
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