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สวนที่ 4 

สรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหลวง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   

 
1. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
  1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  1   การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1) จํานวนโครงการท้ังส้ิน 28 โครงการ 
  2) จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 19 โครงการ 
  3) จํานวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ 
  4) จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 8 โครงการ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  2   การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการทองเท่ียว 
  1) จํานวนโครงการท้ังส้ิน 6 โครงการ 
  2) จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ 
  3) จํานวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
  4) จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 4 โครงการ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3   การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  1) จํานวนโครงการท้ังส้ิน 62 โครงการ 
  2) จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 37 โครงการ 
  3) จํานวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ 
  4) จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 23 โครงการ 
 ยุทธศาสตรท่ีการพัฒนา  4   การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  1) จํานวนโครงการท้ังส้ิน 4 โครงการ 
  2) จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ 
  3) จํานวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
  4) จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5   การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  1) จํานวนโครงการท้ังส้ิน 14 โครงการ 
  2) จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 8 โครงการ 
  3) จํานวนโครงการท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ - โครงการ 

 4) จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 6 โครงการ 
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1.2 การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  1. การประเมินผลเชิงปริมาณ 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 114 โครงการ ไปสูการปฏิบัติ จํานวน 69 โครงการ คิดเปน
รอยละ 60.53 มากกวาเกณฑการประเมินท่ีต้ังไวคือรอยละ 60 ข้ึนไปของจํานวนโครงการท้ังหมด จึงถือวาผาน
เกณฑการประเมินในดานนี ้
  2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
   ประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจในการดําเนินการตามยุทธศาสตรและแผนงาน ใน
แผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลทุงหลวง(พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะป พ.ศ.2562 จากประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน 4,162 ครัวเรือน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางจากตารางขนาดของกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอ
แกน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% อางอิงจากทฤษฎีการสุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (R.V.Krejcie 
&D.W.Morgan) ในอัตราสวน 1,000 : 10 ครัวเรือน ผลการประเมินพบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงหลวงในภาพรวม (611 ครัวเรือน) คือรอยละ 85.73  ซึ่งมากกวาเกณฑการ
ประเมินท่ีต้ังไวคือรอยละ 60 ข้ึนไปของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตเทศบาลจึงถือวาผานเกณฑการประเมิน
ในดานนี ้ 
 

        1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  1.3.1 เปาหมายจํานวนผูเขารวมโครงการ สัดสวนของผูเขารวมโครง และกลุมเปาหมาย มีผลของ
การดําเนินการโดยผูเขารวมโครงการตรงตามกลุมเปาหมายและจํานวนครบถวนตามท่ีกําหนด 
  1.3.2 เปาหมายจํานวนหมูบาน จํานวนโรงเรียน จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดําเนินการตาม 
โครงการ ครบตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  1.3.3 เปาหมายกลุมท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน 
กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 
  1.3.4 เปาหมายดานส่ิงปลูกสราง จํานวนแหงท่ีดําเนินการ เปนไปตามท่ีกําหนดไว 
   
        1.4 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  1.3.1จํานวนผูเขารวมโครงการ สัดสวนของผูเขารวมโครง และกลุมเปาหมาย มีผลของการ
ดําเนินการโดยผูเขารวมโครงการตรงตามกลุมเปาหมายและจํานวนครบถวนตามท่ีกําหนด 
  1.3.2จํานวนหมูบาน จํานวนโรงเรียน จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดําเนินการตาม 
โครงการ ครบตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  1.3.3กลุมท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน 
กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 
  1.3.4ดานส่ิงปลูกสราง จํานวนแหงท่ีดําเนินการ เปนไปตามท่ีกําหนดไว 
 

        1.5 ผลสําเร็จท่ีวัดได 
  ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการท่ีจัดทําโดยเทศบาล
ตําบลทุงหลวง อยูในระดับมาก (4.20) 
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2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลทุงหลวง ไดมีการประชุมใน

วันจันทร ท่ี ๑8 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยนําผลการประเมินมาสรุปผลท่ีไดรับจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา และมาวิเคราะหเพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาแผนใหมีประสิทธิภาพตอไป ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ          

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.การเก็บขอมูลสอบถามความพึงพอใจ ควรมีรูปภาพประกอบ เชน รูปภาพโครงการ 

รูปภาพออกแบบสํารวจขอมูล เปนตน 

2.จุดพิกัดโครงการขยายเขตไฟฟาและติดต้ังไฟฟาสองสวาง บริเวณสายบานเนิน-โรงเรียน

บรมราชินี หมูท่ี ๑๖ ในเทศบัญญัติ ไมตรงกับความตองการท่ีชาวบานเสนอในท่ีประชุมประชาคมหมูบาน 

3.การดําเนินการในโครงการกอสรางพื้นฐานตางๆ ไมวาจะเปนโครงการกอสรางถนน 
โครงการขยายเขตไฟฟา  จุดติดต้ังไฟฟาสองสวาง  โครงการขุดลอกคูคลองตางๆ ควรประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของโครงการอยางครบถวน 

4.สรางความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนฯ การติดตามและประเมินผลแผนฯ วามีความ
จําเปนและสําคัญอยางไร แกผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการจัดทําแผนคณะตางๆ 
ประธานและเลขานุการประชาคมหมูบาน  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การลงทุน และการทองเท่ียว 

     ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ไมมีความเห็นและขอเสนอแนะ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  1.หลักสูตรในโรงเรียนผูสูงอายุในรุนตอไป ขอใหมีองคประกอบอื่นเพิ่มเติม เชน  กิจกรรม

สงเสริมการมีอาชีพเขามา ซึ่งผูท่ีเขามาเรียนแลวสามารถนํากลับไปประกอบอาชีพอื่นได ก็จะเขาสูในเรื่องของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งจะสอดคลองกันกับโรงเรียนผูสูงอายุดวย 

  2.โครงการแหเทียนเขาพรรษา ควรนํามาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของตําบล 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ความเห็นและขอเสนอแนะ 
  1.การคัดแยกขยะ ควรมีการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมใหเปนภาพท่ีชัดเจนกวานี้  

ซึ่งเรื่องนี้เปนนโยบายจังหวัดสะอาด การคัดแยกขยะก็จะมี ขยะอันตราย ขยะเปยก ขยะท่ีสามารถนํากลับมา

ใชใหมได เปนตน  
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานการบริการประชาชน และการบริหารกจิการบานเมืองท่ีดี 
            ความเห็นและขอเสนอแนะ 
                     1.สรางความเขาใจในเรื่องการจัดทําแผนชุมชนและการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

กับคณะกรรมการหมูบาน เพื่อพัฒนาใหหมูบานสามารถทําแผนชุมชนตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ

ตอบสนองกับความตองการของคนในแตละหมูบาน 

                     ๒. ในเรื่องการประชาคมหมูบาน ท่ีเทศบาลลงไปเก็บภาษี พบปะประชาชน แลกเปล่ียน 

สรางความเขาใจ มันก็ยังเปนโครงการท่ีดี อยากใหโครงการนี้มีตอไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลทุงหลวง 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง ไดรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  พรอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวงตอนายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวง เพื่อให

นายกเทศมนตรีตําบลทุงหลวงนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลทุงหลวงไดพิจารณาใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามระเบียบฯ 

ขอ 29 (3) ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2562

สภาเทศบาลตําบลทุงหลวง ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาแผนใหมี

ประสิทธิภาพตอไป ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- การจัดทําเงินงบประมาณรายจายประจําปในหมวดงบลงทุนตามสัดสวนรายรับ การลงทุน

คอนขางนอยเมื่อเฉล่ียแลวยังไมถึง 10 เปอรเซ็นตของงบลงทุน ดังนั้นในการจัดทํางบประมาณในครั้งถัดไปขอให

เพิ่มเติมเรื่อง การติดต้ังเสียงไรสายของเทศบาลตําบลทุงหลวงท้ัง 16 หมูบาน เรื่องการติดต้ังกลองวงจรปด 
  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- แบบประเมินผลโครงการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอย ไมชัดเจนในเรื่องของผูตอบ

แบบสอบถาม เนื่องจากชุมชนบางสวนไมทราบเรื่องการจัดทําโครงการดังกลาว 

คําช้ีแจงตามขอเสนอแนะ : เนื่องจากไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการลงไปทําการสํารวจใน

ชุมชน ซึ่งในการวัดผลครั้งนี้ตัวเลขช้ีวัดอยูในวงแคบ ยังไมไดดําเนินการในชุมชนอยางท่ัวถึง ซึ่งตอจากนี้จะได

นําขอเสนอแนะนี้ไปปรับปรุงในครั้งตอไป ซึ่งตอนนี้ไดมีกองสาธารณสุขแลวก็จะเริ่มทําโครงการอยางจริงจัง

มากข้ึน  

สภาเทศบาลตําบลทุงหลวง 
26 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



~ ๘๘ ~ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง ไดรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  พรอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง และความเห็นของสภาเทศบาลตําบลทุงหลวงตอ

คณะกรรมการพัฒนาตําบลทุงหลวง เพื่อพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามระเบียบฯ ขอ 29 (3) ในวันท่ี 23 ธันวาคม 

๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาแผนใหมีประสิทธิภาพตอไป ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

- ตองการใหนําเสนอตอท่ีประชุมในสวนของโครงการท่ีอนุมัติแลวแตไมไดดําเนินการวาติด

ปญหาและอุปสรรคอยางไร 

- ความลาชาในโครงการจายขาดเงินสะสมของโครงการขุดลอกสระน้ําท่ีเนินทอง จึงตองการ

ใหช้ีแจงเหตุผลในการดําเนินงาน 

คําช้ีแจงตามขอเสนอแนะ : การดําเนินงานในบางพื้นท่ีพบวามีเรื่องของน้ําขังทําใหเปน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน เพราะตองรอใหน้ําลดเสียกอนจึงจะดําเนินการได 

- ขอใหปรับปรุงการดําเนินงานโครงการดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ เชน โครงการขุดลอกสระน้ํา  ซึง่มีความลาชามาก 

- ในการทําประชาคมหมูบานขอใหมีเอกสารรองรับวาทําไดจริง ถูกตอง และสามารถจัดซื้อ

จัดจางได  ไมใชพอถึงเวลาทําโครงการก็มีปญหา เชน ไมมีท้ิงดินจากการขุดลอกสระน้ํา พอไมมีท่ีท้ิงดินก็ไม

สามารถดําเนินการไดหรือขุดไมได 

- ขอใหวัดอาณาเขตลําหวยใหชัดเจน เวลาลอกหวยจะไดกันดินเปนแนวเขตท่ีดินสาธารณะ

จะไดมีอาณาเขตในการท้ิงดินไดถูกตอง เปนการแบงแยกใหชัดเจนระหวางท่ีดินทํากินของชาวบานกับเขตรัศมี

ลําหวย จะไดไมมีปญหาเวลาดําเนินงานแลวไปทับท่ีดินทํากินของชาวบาน  

- ในการทําโครงการหรือการลงพื้นท่ีสํารวจขอมูลของคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลขอใหถายรูปภาพในการดําเนินงานดวยวาไดดําเนินการแลวอยางไร แลวนําภาพมาข้ึนโปรเจคเตอร

ประกอบการนําเสนอเพื่อใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเห็นความชัดเจนในการดําเนินงาน 

 

 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง 

23 ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 


