
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
เรื่อง   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดก าร                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 12 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
ให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน     
เดือนธันวาคมของทุกปี  

          ดั งนั้ น เพ่ื อการปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย              
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน 
การจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ    
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และผู้สนใจได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ท่ี www.banphokorat.go.th 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

 

                                                           (นายชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์ 

      อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

 
 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน     
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องให้ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ส าหรับ
ผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการวัดผลการด าเนินงานว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการพัฒนาในอนาคต 

 
ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และความ   
พึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร          
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ 
และ ๒๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องให้ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสีย เวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ  ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ดังนี้ 
 1. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ควรมี
โครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
 2. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ควรมีการกระจาย
งบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพ่ือให้เกิดการกระจาย
รายได้ในทางเศรษฐกิจ  
 3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน
พ้ืนที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน -การคลังของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 



 

 
 4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการด าเนิน
โครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้  
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ  ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่างๆ 
ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง เทศบาลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 5. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง ทต. มีทรัพยากรที่จ ากัด
ทางด้านงบประมาณ  

6. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ให้ประชาชน รับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิด
จากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดที่วางไว้  และทราบผลการด าเนินงาน
ว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือทราบถึงความ       
พึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  และเพ่ือทราบปัญหา
อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  จะด าเนินการใน  ๒  ลักษณะ คือ  การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินงาน
และประเมินผลโครงการฯ  และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในการด าเนินโครงการ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 พบว่า 
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี พ.ศ.๒๕63  มีจ านวน  97  โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 59,440,830.-บาท จ านวนโครงการที่มีการตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ านวน 72 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณ 32,935,105.-บาท  สามารถน าโครงการที่ตั้งงบประมาณไปปฏิบัติ จ านวน 60 โครงการ เป็น
เงินทั้งสิ้น  16,590,993.94บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ด าเนินการได้จริง  คิดเป็นร้อยละ  61.86  ของจ านวน
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ  
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี  ส่งผลต่อการด าเนินโครงการบรรลุตามแผนที่ก าหนดขึ้น  

  
 
  
       (นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 
     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
 


	อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

