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สว่นที ่1 
บทน า 

 
  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลส าเร็จในการด าเนินงานว่า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความส าเร็จของด าเนินงานขององค์กร
ที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
ประชาชนทุกคนพึงตระหนัก และให้ความส าคัญเพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานขององค์ก รตลอด
ปีงบประมาณ และน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นน าไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
และเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลฯ 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องในการใช้ก ากับการใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า         
มีความถูกต้องโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถิ่น  ดังนั้น การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานว่า
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพ่ือประเมินผลว่าการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรือพิจารณายุติการด าเนินงาน 
 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  การติดตามผลประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  ดังนั้นการติดตาม จึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง 
หากค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ 
  การติดตาม (Monitoring)  คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ทั้งนี้ การติดตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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  การประเมินผล  (Evaluation)  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการ(On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนด
ไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามประเมินผลช่วยให้ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงพางค าได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1. การจัดสรรทรพัยากรของเทศบาลต าบลเวียงพางค าให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การติดตาม 
ประเมินผลท าให้ทราบว่ากิจกรรมใดใช้ทรัพยากรในการด าเนินการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์  
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2. ท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ   
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

3. ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนด     
สมควรได้รับการพิจารณาความดี 
 
จุดประสงค์ของของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เกิดประโยชน์กับประชาชน สนองตอบความต้องกากรของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเวียงพางค า  

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ้ ดังนี้ 
  การติดตามแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
ที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่แบบติดตามผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ซึ่งประกอบด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการและการ
เปลี่ยนแปลงโครงการติดตามภารใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เ ฉพาะกิ จ  ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการประเมนผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  และ
ก าหนดให้มีการประชุมสัมมนาพร้อมติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการของเทศบาลต าบลเวียงพางค าในภาพรวม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 

ของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเวยีงพางค า 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงนิอดุหนนุ 

---------------------------------------------------- 
 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพงค า เมื่อวันที่     
16 ธันวาคม 2556  ได้เห็นชอบให้ด าเนินการออกตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 โดยในวันที่  26 ธันวาคม 2556 เป็นการประชุมวางแผนการ
ออกตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงเช้า และช่วงบ่าย ตรวจสอบสรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุน และวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ออกตรวจพ้ืนที่โครงการพ้ืนฐานที่ยังไม่แล้วเสร็จ และโครงการที่แล้วเสร็จใน
พ้ืนที่ ซึ่งการออกตรวจติดตามโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รายละเอียดดังนี้ 
 
1. โครงการทีด่ าเนนิการแลว้เสรจ็ 

1.1 โครงการอาหารกลางวนัเดก็นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในความรบัผิดชอบของเทศบาล 
งบประมาณท่ีตั้งไว้   775320.-บาท 
งบประมาณท่ีใช้จริง   613,093.-บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 
ผลการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการได้สุ่มตรวจการท าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  แห่ง  

ได้แก่  
1.1.1 ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ หมู่ที ่9   

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น. ผู้ประกอบการประกอบอาหาร เมนูต้มจืดฟักใส่  หมสูับ  
และผลไม้ คือ มะละกอสุก รายการอาหารตรงกับเมนูที่ขึ้นป้ายเมนูอาหารประจ าวันที่ติดบอร์ดไว้ ณ  โรงอาหาร 
ประมาณอาหารที่ตักใส่จานมีปริมาณพอเหมาะและเหมาะสมกับอัตราราคาที่จัดจ้าง และผู้ประกอบการได้แจ้งว่าตัก
อาหารในปริมาณน้อยเพราะเด็กนักเรียนบางคนทานอาหารไม่หมด และหากเด็กคนใดรับประทานไม่อ่ิมสามารถขอเติม
ข้าวและ อาหารได้ จากการสอบถามครู และนักเรียน ปรากฏว่าเด็กสามารถขอเติมข้าว และอาหารได้หากกินไม่อ่ิม 
และเด็กๆ พอใจกับเมนูอาหาร และผลไม้  ทั้งนี้ การตักอาหารแต่น้อยเป็นการฝึกฝนเด็กให้รู้จักคุณค่าของอาหาร และมี
การท่องบทขอบคุณอาหารก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
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1.1.2 ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ หมู่ที ่5 
  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 11.15 น.ผู้ประกอบการได้จัดท าเมนูอาหาร ได้แก่ 
ขนมจีนน้ าหมูสับ และผลไม้ คือ แอปเปิล รายการอาหารตรงกับเมนูที่ขึ้นป้ายเมนูอาหารประจ าวันที่ติดบอร์ดไว้ 
ณ โรงอาหาร ประมาณอาหารที่ตักใส่จานมีปริมาณพอเหมาะกับอัตราราคาอาหารที่จัดจ้าง และสามารถขอเติม
ได้หากเด็กกินไม่อ่ิม เพ่ือฝึกฝนให้เด็กรู้จักคุณค่าของอาหาร และมีการฝึกให้เด็กเก็บจาน ช้อน แก้วน้ า แยกตาม
ประเภทด้วยตนเอง จากการสอบถามครู และนักเรียน ปรากฏว่าเด็กสามารถขอเติมข้าว และอาหารได้หากกิน  
ไม่อ่ิม และเด็กๆ พอใจกับเมนูอาหาร และผลไม้   
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  จากการสุ่มตรวจทั้ง 2 แห่ง ที่ได้มีการสอบถามปัญหาข้อเสนอของผู้ประกอบการ ซึ่งได้มีความเห็นว่า 
ตั้งแต่มีการปรับอัตราค่าอาหารกลางวันจากเดิม  13 บาท/ราย เพ่ิมเป็น 20 บาท/ราย ท าให้ผู้ประกอบการสามารถจัดสรร
เมนูอาหารและปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับนักเรียน และมีการปรับเมนูอาหาร เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน  5 หมู่
ตามหลักโภชนาการ และได้ขอให้เทศบาลฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ประกอบการให้รวดเร็วขึ้น        
เพ่ือน ามาใช้ในเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากยังมีความล่าช้าท าให้ 
ผู้ประกอบการต้องรับภาระหาเงินทุนส ารองส าหรับการประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียน 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แจ้งผู้ประกอบการให้มีการปรับเมนู อาหาร  
และผลไม้ สลับกับของหวานเพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู ่และเด็กไม่มีอาการเบื่ออาหาร 

3. ควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างออกตรวจ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนามีการตรวจติดตามออกพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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1.2 โครงการอาหารกลางวนัเด็กนักเรยีน 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 423,800.-บาท 

  งบประมาณที่ใช้จริง 349,310.-บาท 
  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 
  ผลการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการได้สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556    
เวลา 11.30 น. ปรากฏว่าผู้ประกอบการจัดหาอาหารให้เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพ่ิมเติมให้ได้รับ
อาหารกลางวันครบถ้วน มีการจัดท าอาหารเพียงรายการเดียวได้แก่ ผัดผักกาดขาวใส่หมู และไม่มีผลไม้หรือ ของหวานเพ่ิม  
ทั้งนี้ ได้สอบถามนักเรียนและอาจารย์ปรากฏว่า ครูและนักเรียนต้องการให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพของอาหารและ
รสชาติของอาหารให้มากขึ้นกว่าเดิม และทางโรงเรียนบ้านป่าเหมือดได้จัดให้เด็กนักเรียนฝึกล้างภาชนะเองโดยจัดเตรียมจุด
ล้างท าความสะอาดภาชนะใส่อาหารเอง แต่สอบถามผู้ประกอบการไม่มีการท าความสะอาดภาชนะซ้ าอีกครั้งหลังนักเรียนท า
ความสะอาดแล้ว 
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกตรวจพ้ืนที่เพ่ือสุ่มตรวจคุณภาพของอาหารอย่างต่อเนื่อง  
สม่ าเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. แจ้งผู้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพของรสชาติ และอาหาร และเพ่ิมรายการอาหารผลไม้และ     
 ของหวานรับประทานเพ่ิม สลับกัน 

3. แจ้งผู้ประกอบการพัฒนาเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารให้สะอาด  
เพ่ือความถูกสุขอนามัยและความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 
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2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้สุ่มตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินงาน  จ านวน   

6  โครงการ  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556  รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบเปิดตัวยู บริเวณข้างบ้าน ร.ต.ต.รัชรุจ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย 
  งบประมาณ  221,000.- บาท 
  การติดตามและประเมินผล 

1. การด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน  
2. ยังขาดความเรียบร้อย เนื่องจากไม่ถม ดินด้านข้างร่องระบายน้ า กลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ 

ท าให้น้ าท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และอาจเกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่บริเวณให้เคียง และป้องกันการเกิดน้ าไหล
หลากจากพ้ืนที่สูงลงพ้ืนที่ต่ า 
 ข้อเสนอแนะ 
  กองช่าง เทศบาลต าบลเวียงพางค า ควรตรวจสอบสัญญา และแจ้งประสานผู้รับเหมาให้
ด าเนินการถมดินบริเวณข้างรางระบายน้ าและปรับเกลี่ยดินบริเวณรอบๆ ร่องระบายน้ า ให้เสมอกันเพ่ือให้มีเกิด
น้ าท่วมขัง เป็นอันตรายกับผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และป้องกันเกิดน้ าไหลหลากจากพ้ืนที่สูงลงพ้ืนที่ต่ า 
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 2.2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 1/1 หมู่ที่ 4         
บ้านป่ายางใหม่ 
  งบประมาณ  255,666.- บาท 
  การติดตามและประเมินผล 

 1. การด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 
 2. ไมม่ีการจัดท าร่องระบายน้ าบริเวณด้านข้างถนน อาจท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
 3. ชั้นปูนบริเวณผิวหน้าถนนบาง มีรอยแตกร้าวบางจุด 
 4. การปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณไหล่ทางให้สะอาดเรียบร้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดท าร่องระบายน้ าพร้อมฝาปิดเพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
 2. ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขบริเวณพ้ืนผิวหน้าถนนที่บาง และรอยแตกร้าวของถนน 
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2.3 โครงการจัดซื้อวสัดอุุปกรณ ์เพื่อการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (คสล.) ซอย 1/2  ซอยอาฟเตอรโ์กลด ์ 
หมูท่ี ่4 บา้นปา่ยางใหม ่
  งบประมาณ  237,207.- บาท 
  การติดตามและประเมินผล 

 1. การด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 
 2. ไม่มีการจัดท าร่องระบายน้ าบริเวณด้านข้างถนน อาจท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
 3. ชั้นปูนบริเวณผิวหน้าถนนบาง มีรอยแตกร้าวบางจุด  

  4. การปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณไหล่ทางให้สะอาดเรียบร้อย  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดท าร่องระบายน้ าพร้อมฝาปิดเพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 

และเกิดรอยต่อของพ้ืนที่ไม่เสมอกันระหว่างพ้ืนถนนคอนกรีต กับพ้ืนดินบริเวณด้านข้างถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ช่วงเวลากลางคืน 

 2. ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขบริเวณพ้ืนผิวหน้าถนนที่บางและรอยแตกร้าวของถนน 
  3. ให้มกีารปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างถนนทั้ง 2 ข้างที่มีเศษวัสดุเศษขยะ 
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2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุขฤทัย 1 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 
  งบประมาณ  99,286.- บาท 
  การติดตามและประเมินผล 

1. การด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 
 2. ไม่มีการจัดท าร่องระบายน้ าบริเวณด้านข้างถนน อาจท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน และเกิดรอยต่อ

พ้ืนไม่เสมอกันระหว่างพ้ืนถนนคอนกรีต กับพ้ืนดินบริเวณด้านข้างถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลากลางคืน 
 3. ชั้นปูนบริเวณผิวหน้าถนนบาง มีรอยแตกร้าวบางจุด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดท าร่องระบายน้ าพร้อมฝาปิดเพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 

และเกิดรอยต่อพ้ืนไม่เสมอกันระหว่างพ้ืนถนนคอนกรีต กับพ้ืนดินบริเวณด้านข้างถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลา
กลางคืน 

 2. ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมบริเวณพ้ืนผิวหน้าถนน และรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น 
 

   



13 
 

2.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุขฤทัย 2 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 

 งบประมาณ  112,183.- บาท 
  การติดตามและประเมินผล 

1. การด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 
 2. ไม่มีการจัดท าร่องระบายน้ าบริเวณด้านข้างถนน อาจท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน และเกิดรอยต่อ

พ้ืนไม่เสมอกันระหว่างพ้ืนถนนคอนกรีตกับพ้ืนดินบริเวณด้านข้างถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลากลางคืน 
 3. ชั้นปูนบริเวณผิวหน้าถนนบาง มีรอยแตกร้าวบางจุด 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินการจัดท าร่องระบายน้ าพร้อมฝาปิดเพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 

และเกิดรอยต่อพ้ืนไม่เสมอกันระหว่างพ้ืนถนนคอนกรีต กับพ้ืนดินบริเวณด้านข้างถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลา
กลางคืน 

 2. ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมบริเวณพ้ืนผิวหน้าถนน  และรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น 
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2.6  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยแสนปิง หมู่ที่ 9 
  งบประมาณ  144,493.- บาท 
  การติดตามและประเมินผล 

1. การด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน 
 2. ไม่มีการจัดท าร่องระบายน้ าบริเวณด้านข้างถนน อาจท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน และเกิดรอยต่อ

พ้ืนไม่เสมอกันระหว่างพ้ืนถนนคอนกรีต กับพ้ืนดินบริเวณด้านข้างถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลากลางคืน 
 3. ชั้นปูนบริเวณผิวหน้าถนนบาง มีรอยแตกร้าวบางจุด  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินการจัดท าร่องระบายน้ าพร้อมฝาปิดเพ่ือไม่ให้เกิด          

น้ าท่วมขัง และเกิดรอยต่อพ้ืนไม่เสมอกันระหว่างพ้ืนถนนคอนกรีต กับพ้ืนดินบริเวณด้านข้างถนน เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุช่วงเวลากลางคืน 

 2. ให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมและแก้ไขบริเวณพ้ืนผิวหน้าถนน และรอยแตกร้าว 
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ข้อสรุปภาพรวมของโครงการที่ด าเนินงาน 
1. ยังขาดการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการที่ไม่ครบตามที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

แล้ว การให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการได้รายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการประเมินผล           
ความพึงพอใจและความส าเร็จก่อนและหลังด าเนินการ  โดยรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  

3. โครงการก่อสร้างถนน ควรส ารวจความจ าเป็นและความต้องการรางระบายน้ า หรือท่อ  
ระบายน้ าเพ่ิมเติม เพ่ือมิให้เกิดน้ าท่วมขังบนถนนรวมถึงไหล่ทาง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้   

4. ควรส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
การก ากับดูแล รวมถึงการบ ารุงรักษาถนน ร่องระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน เพ่ือป้องกันการช ารุด เสียหาย  
หรือหากพบความเสียหายสามารถประสานงานกับเทศบาลฯ เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  

5. ควรให้กองช่างส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลเวียงพางค า        
 โดยประสานกับผู้น าชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 11 ชุมชน พร้อมแผนผังหมู่บ้านที่ชัดเจน  
เพ่ือสะดวกต่อการออกตรวจพ้ืนที่สอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน และใช้เป็นแนวทาง
ในการการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง รวมถึงเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และคุ้มค่างบประมาณขององค์กร 

6. คณะกรรมการมีความเห็นว่าในกรณีโครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่มีการใช้แรงงานของ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าควรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่มีความรู้ตามหลักของวิชาการของด้านงาน     
ช่างโยธา ดูแล ก ากับการด าเนินโครงการจะท าให้ผลงานที่ออกมาเป็นไปตามหลักการของงานช่างโยธา และเกิด
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณประชาชนได้รับผลประโยชน์ 
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3. โครงการทีข่อรับเงินอดุหนุนจากเทศบาลต าบลเวยีงพางค า ประจ าปีงบประมาณ 2556 
  โดยตรวจสอบจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งพบว่า
ยังมีหน่วยงาน กลุ่มองค์ต่างๆ ไม่มีการรายงานผลมา จึงได้ฝากให้ทางฝ่ายผู้บริหารเทศบาลได้มีการติดตาม 
เร่งรัดรวบรวมการรายงานผลให้ครบถ้วน และการออกตรวจสอบพ้ืนที่จริง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ได้สุ่มออกตรวจโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน     
บ้านป่าเหมือด รายละเอียด ดังนี้ 
 โครงการอาหารกลางวนั 
  งบประมาณท่ีอุดหนุน  1,242,800.-บาท 
  หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
  ผลการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการได้สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2556 เวลา 11.30 น. ปรากฏว่าโรงเรียนได้จัดหาอาหารให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 
เมนูอาหารได้แก่ ข้าวซอยไก่ และผัดซีอ๊ิว โดยได้สอบถามนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนปรากฏว่าพึงพอใจกับรสชาด
ความสะอาดของอาหารและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และสามารถเติมได้จนอ่ิม  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกตรวจพ้ืนที่เพ่ือสุ่มตรวจคุณภาพของอาหารอย่าง 

ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
2. เพ่ิมรายการอาหารผลไม้ หรือของหวานสลับกันในสัปดาห์ เพ่ือให้ได้รับสารอาหารครบ 

ตามหลักโภชนาการ 
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นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพางค า และ 
คณะกรรมกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุน ประจ าปี 2556 ได้พิจารณาผลการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมข้อเสนอในภาพรวม ดังนี้ 
  ผลการติดตามและประเมินผล 

1. โครงการที่ได้รับการเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ส่งรายงานผลการด าเนนิงาน 
โครงการภายในก าหนด (30 วนั หลงัจากเสร็จสิน้โครงการ) 

2. เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ใบส าคัญรับเงิน หรือ 
ใบเสร็จรับเงินขาดในบางรายการ ส าเนาหรือเกสารของร้านค้าผู้ประกอบการไม่ชัดเจน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น  เงินอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 
ประจ าหมู่บ้านที่มีบางหมู่บ้านซื้อของแจก ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงว่าไม่สามารถด าเนินการได้ 

4. การจัดโครงการกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนมีประชาชนเข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมจ านวนน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  

โดยก าหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล 
2. ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการด าเนินงานให้ครบถ้วน ถูกต้องตาม 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  (ทต. 1 ร.) เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเอกสารหลักฐานของผู้รับเงิน 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภาพถ่ายที่มีความชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 รูป ลายมือชื่อของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด    
เมื่อ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลมายังเทศบาลฯให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดท า
ส าเนาฎกีาเบิกจ่ายเงินแนบไว้เพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับการตรวจประจ าปีจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

3. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องควรเข้าไปประสานงาน 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 

4. ส่วนราชการของเทศบาลฯ ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องเร่งรัดติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการภายในก าหนดเวลา (30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 



 
ประกาศเทศบาลต าบลเวยีงพางค า 

เรื่อง การรายงานผลการตดิตามประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

------------------------------------------ 
 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ 
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) เทศบาลต าบลเวียงพางค า จึงขอประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลต าบลเวียงพางค า หรือ งานแผนและงบประมาณ        
ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 
053-646-569 โทรศัพท์สายด่วน 086-421-8191 หรือเว็บไซต์ www.mang-non.com 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 
           (นายฉัตรชัย  ชัยศิริ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
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