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(สรุป) รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
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 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

และ(ฉบับที่2 พ.ศ.2559) หมวด 6 ข้อ 29 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและความเห็น และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้รายงานผลติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร เพ่ือนําเสนอต่อ
สภาเทศบาลเมืองเมืองพล สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวนโครงการในปี พ.ศ.2560 ทั้งหมด 232 โครงการ แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 
คือ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณทั้งสิ้น 180,005,900 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 176 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
83,394,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.86 ของโครงการท้ังหมด ดําเนินการแล้วเสร็จ 138 โครงการ ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 66,833,359 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนงาน ดังน้ี 
 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 25 โครงการ  เป็นเงิน 7,145,100 บาท  
  - ดําเนินการแล้ว จํานวน 19  โครงการ ใช้งบประมาณ 2,674,363 บาท   คิดเป็นร้อยละ 76 ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 - งบประมาณคงเหลือ 4,470,730  บาท  

 โครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน  4  โครงการ 
 1. โครงการ ดัดแปลง ต่อเติมอาคารสํานักงาน   จํานวน 3,970,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุง ระบบ อินเตอร์เน็ต ในสํานักงาน  จํานวน 200,000 บาท 
3.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สํานักปลัดเทศบาล (คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีสําหรับ
คอมพิวเตอร์ โต๊ะหมู่บูชา) จํานวน 88,500 บาท 
4.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองคลัง (คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีสําหรับคอมพิวเตอร์ ตู้
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 121,000  บาท  

 ไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ 
1. โครงการค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท 
2. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเน่ืองในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม จํานวน 
100,000 บาท 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 โครงการ จํานวน  1,256,000 บาท  
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 11  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,017,366  บาท   คิดเป็นร้อยละ 91.67  
ของโครงการที่ได้รับจัดสรร 
 - งบประมาณคงเหลือ  238,634  บาท และไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการทบทวน
ปรับปรุงและพัฒนาเทศบัญญัติด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม จํานวน 10,000บาท 

 

3.แผนการศึกษา 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 45 โครงการ จํานวน  35,866,610 บาท  
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 33  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,946,713 บาท   คิดเป็นร้อยละ 73.33  
ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 - งบประมาณคงเหลือ  6,919,897 บาท  

 โครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน  10  โครงการ 
 1. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 21,000 บาท 
2. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีโรงอาหารสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 250,000 บาท 
3.โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 328,000 บาท 
4.โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีครู สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 211,600  บาท  
5.โครงการจัดทําสนามเปตอง ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ  จํานวน 30,000 บาท 
6.โครงการจัดทําลานเอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ  จํานวน 400,000  บาท  
7.โครงการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี รร.เทศบาลศรีเมืองพล  จํานวน 448,000 บาท 
8.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองการศึกษา(ตู้เหล็ก) จํานวน 15,800  บาท  
9.โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องสมุดใต้ถุนอาคาร 4 ช้ัน ร.ร.พลประชานุกูล จํานวน 1,277,000 บาท 
10.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผนังโล่ง มุงหลังคาเหล็กรีดรอน พ้ืนปูหญ้าเทยีมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1,192,800  บาท  

 ไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ 
1.โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ) จํานวน 200,000 บาท 

  2.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,000 บาท 

4.แผนงานสาธารณสขุ 
 -ได้รับจัดสรรงบประมาณ 21 โครงการ จํานวน  1,626,000 บาท  
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 19  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,341,759 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.47 ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 - งบประมาณคงเหลือ  284,241 บาท 
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 ไม่ได้ดําเนินการ 2 โครงการ  ดังน้ี 
1.โครงการพัฒนาร้านจําหน่ายหม่ํามาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท 
2.โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท 

5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9 โครงการ จํานวน  820,000 บาท  
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 621,523 บาท   คิดเป็นร้อยละ 55.55  ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 - งบประมาณคงเหลือ  198,477 บาท 

 โครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ คือ 
 1. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์กองสวัสดิการ(คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอ้ีสําหรับคอมพิวเตอร์ 
ตู้เอกสาร) จํานวน 46,000 บาท 

 ไม่ได้ดําเนินการ 3 โครงการ  ดังน้ี 
 1.โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตเมือง  จํานวน 20,000 บาท 
 2.โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอพล จํานวน 50,000 บาท 
 3.โครงการเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น จํานวน 50,000 บาท 
 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 21 โครงการ จํานวน  14,487,000 บาท  
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 17  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,518,677 บาท   คิดเป็นร้อยละ 80.95  
ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 - งบประมาณคงเหลือ  1,968,323 บาท 

 โครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน  2  โครงการ คือ 
 1. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าซอยเสริมสวาสด์ิ 3  จํานวน 145,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างคันดินสําหรับฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล จํานวน 
1,000,000 บาท 

 ไม่ได้ดําเนินการ 2 โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 50,000 บาท 
 2. โครงการจัดหาดินสํารองเพ่ือใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย  จํานวน  500,000 บาท 
 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 -ได้รับจัดสรรงบประมาณ 19 โครงการ จํานวน  3,690,000 บาท  
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 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 15  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,500,377 บาท   คิดเป็นร้อยละ 78.94  ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 - งบประมาณคงเหลือ  1,189,623 บาท 

 โครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ คือ 
 1. โครงการปรับปรุงตลาดกลางเครือข่ายชุมชนเมืองเมืองพล จํานวน 460,000 บาท 

 ไม่ได้ดําเนินการ 3 โครงการ  ดังน้ี 
 1.โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพติด จํานวน  60,000 บาท 
 2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท 
 3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน จํานวน  10,000 บาท 
 
8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 -ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 โครงการ จํานวน  1,532,640 บาท  
 -ดําเนินการแล้วเสร็จ 11  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,277,972 บาท   คิดเป็นร้อยละ 91.66 ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
 - งบประมาณคงเหลือ  254,668 บาท และไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  คือ โครงการจัด
กิจกรรมออกกําลังกายและการแข่งขันการเต้นแอโรบิกด๊านซ์และกจิกรรมเข้าจังหวะ จํานวน  15,000 บาท 

9. แผนงานการพาณิชย์ 
 -ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จํานวน  250,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 220,603  บาท   
งบประมาณคงเหลือ  29,397 บาท 

10.แผนงานงบกลาง 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 โครงการ จํานวน  16,036,800 บาท  
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 4  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,673,900 บาท   คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 - งบประมาณคงเหลือ  362,900 บาท และไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ  คือ โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดิการเครือข่ายเทศบาลเมืองเมืองพล  จํานวน  50,000 บาท 
 
11. งานสถานธนานุบาล   ไม่มีโครงการดําเนินการในด้านการพัฒนาและการลงทุน 

12. กิจการสถานขนสง่ผู้โดยสาร 
 - ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 โครงการ จํานวน  684,000 บาท  
 - ดําเนินการแล้ว จํานวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 364,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
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 - งบประมาณคงเหลือ  320,000 บาท 

 โครงการระหว่างดําเนินการ จํานวน  3  โครงการ ดังน้ี 
 1. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ิมเติม ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
     จํานวน  200,000 บาท 
2.โครงการซ่อมแซมหลังคาฝา้เพดาน อาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร จํานวน  100,000 บาท 
3.โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จํานวน  20,000 บาท 

 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ ต่อการดําเนนิงานของเทศบาลในภาพรวม  

จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน จํานวน 350 ชุด สรุปได้ดังนี ้
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ร้อยละ  91.20 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 87.83 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 86.57 
4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ร้อยละ 82.97 
5.  มคีวามโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 81.83 
6.  มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  ร้อยละ  81.31 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหา ร้อยละ 81.26 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ร้อยละ   81.37 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 81.66 
สรุปในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการการดําเนินงานของเทศบาล ร้อยละ 84 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้  คือ 

 1. ควรมีการทําสัญญาณชะลอความเร็วก่อนถึงแยกต่างๆภายในเขตเทศบาล 

 2.ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ในการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าขนขยะมูลฝอย 

 3.เมืองพลเป็นเมืองทางผ่านคือถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นสายหลักเช่ือมไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นทาง
เช่ือมไปยังอําเภอต่างๆ ควรสร้างฐานเศรษฐกิจด้านการทอ่งเที่ยวให้กับประชาชน เพราะเมืองพลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่น ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 
 
   
                                                          จึงขอแจ้งสภาเทศบาลเมืองเมืองพลเพ่ือทราบ 


