
 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

  
 การด าเนินการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็น
การด าเนินการตามโครงการทีบ่รรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึ่งการจัดท าแผนพฒันาฯ
เป็นไปตามแนวนโยบายที่ก าหนดข้ึนภายใต้กรอบยทุธศาสตร์ของจงัหวัดมหาสารคาม  นโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของผูบ้รหิารเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

❖ การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  ได้ด าเนินการติดตามแผนพัฒนาฯรายไตรมาส  คือ 
 ไตรมาสที่  ๑   (ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๖๐)  รายงานภายในเดือนมกราคม  ๒๕๖๑ 
 ไตรมาสที่  ๒   (มกราคม  -  มีนาคม  ๒๕๖๑)  รายงานภายในเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ 
 ไตรมาสที่  ๓   (เมษายน  -  มิถุนายน  ๒๕๖๑)  รายงานภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 ไตรมาสที่  ๔   (กรกฎาคม  -  กันยายน  ๒๕๖๑)  รายงานภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 เพื่อท าให้ทราบว่า  หน่วยงานต่างๆได้มีการด าเนินการตามแผนถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งใช้แผนการ
ด าเนินงานเป็นเครือ่งมอืในการติดตาม  ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงใหเ้ห็น
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการพฒันาตามยุทธศาสตร์  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของ
โครงการ  ท าให้ทราบว่าการด าเนินการตามแผนมกีารด าเนนิการในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด
หรือไม่   

❖ สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 เทศบาลเมอืงมหาสารคาม  ได้จัดท าแผนพฒันาเทศบาลสีป่ี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  และ 
ฉบับเพิม่เตมิ ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่  ๓  ซึ่งในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวนโครงการบรรจุในแผนพฒันาทั้งสิ้น  
๖๘๘  โครงการ  งบประมาณ  ๒,๕๕๖,๘๕๘,๖๖๕  บาท  ทั้งนี้เทศบาลได้น าโครงการพัฒนาภายใต้แผนพฒันา
เทศบาลสีป่ี  มาตราเป็นเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  และในระหว่าง
ปีงบประมาณ  มีการอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน  รวมแล้วมี
โครงการที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณทัง้สิ้น  ๓๘๒  โครงการ งบประมาณรวมทัง้สิ้น  ๒๒๓,๑๒๒,๓๙๙  บาท  
สรปุผลการด าเนินงานได้ดังนี ้

• โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๒๒๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๖๙ 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน  ๑๑๔,๕๕๘,๗๙๖  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๓๑  ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ด าเนินการทั้งหมด 

• โครงการที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ  จ านวน  ๗๐  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๓๒ 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  งบประมาณเป็นเงิน  ๘๒,๖๓๖,๙๔๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๐๔   
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ด าเนินการทัง้หมด  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการด าเนินการ  อยู่ในช่วงระหว่างประกวดราคา  
สอบราคา  การท าสญัญาจ้าง  และอยูร่ะหว่างการจัดซื้อและด าเนินการก่อสร้าง  

• โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๑๔  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   ๓.๖๖ 
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ของจ านวนโครงการทั้งหมด  งบประมาณเป็นเงิน  ๑๖,๕๙๘,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๔๔  
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ด าเนินการทั้งหมด    

• โครงการที่มีการโอนลดจ านวน  ๗๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   ๑๘.๓๒ 
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  งบประมาณเป็นเงิน  ๓๖,๑๙๓,๓๐๐  บาท   
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น  สามารถแสดงอยู่ในรูปแผนภูมิสรุปผลการด าเนินโครงการ/งบประมาณ  
ในแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ที่  4
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้ัง  4 ยุทธศาสตร์

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร โอนลด

 -
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ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ที่  4

52,445,956 

42,861,569 

58,997,000 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่ได้ด ำเนินกำร คงเหลือ

งบประมำณ (บำท) 

จ ำนวนโครงกำร 
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❖ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านต่าง ๆ  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 2.54)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย  พบว่า 
    ด้านการพัฒนาสังคมมีสุขและการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  ( X = 2.64)                  
    ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ( X = 2.57)                  
    ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร ระบบบริการประชาชน  
ตามหลกัธรรมาภิบาล ( X = 2.50)                    
    ด้านการพัฒนาคมนาคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ( X = 2.44) 
ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้                  
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ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ̅(x̅) 



 
 

ผลการวัดคณุภาพแผนพฒันาและแนวทางการพิจารณา 
การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนด
แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเป็นผู้ให้คะแนนตามหลกัเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี 
 2.  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  ดังนั้น เพื่อใหก้ารประเมินเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตาม
แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา  และการให้คะแนนตามเกณฑ์แนวทางการพจิารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยสรปุผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

20 
 

 

18.24 
 

 
2.  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.06 
3.  ยุทธศาสตร์ 65 57.6 

รวมคะแนน 100 89.90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 

  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เทศบาลเมืองมหาสารคาม 
(ประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.  การสรปุสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติ 
ในเชิงปรมิาณ 

10 9 

3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 

10 8 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 
5.  โครงการพฒันา   60 51 

รวมคะแนน 100 87 
 

❖ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

 จากการพิจารณาผลการด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ได้สรุปข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นในภาพรวม   ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  รวมถึงข้อเสนอแนะด้านต่างๆ  ผู้บริหารเทศบาล
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ควรน าไปเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจและพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๒.  ควรให้ความส าคัญกับการตั้งงบประมาณ  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน  
ความถูกต้อง  ชัดเจน  ของโครงการให้สามารถน าไปด าเนินการได้จริง  เพื่อลดสัดส่วนของโครงการที่มีการ 
โอนลด  และไม่ได้ด าเนินการ 
 ๓.  ควรด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานไม่ให้เกิดความล่าช้า  
(ข้ามปีงบประมาณ)  และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ     
 ๔.  เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่เพื่อสนองตอบ 
ความต้องการของประชาชน  รับฟังปัญหา  เสนอความคิด  และมีการน าข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่  มาประกอบการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินโครงการได้จริง 
 ๕.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง   
ทั้งก่อนด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  โดยหาแนวทาง  วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาล  รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้รับรู้  ตรวจสอบการด าเนินโครงการมากขึ้น 

๕ 



 
 

 ๖.  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ  ตลอดจนด าเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่   ทั่วถึง  อนึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ  ควรก าหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  และสามารถวัดผลความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินการจริงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล 
 ๗.  เทศบาลควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้มากข้ึน  โดยเฉพาะเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน  รวมถึงการช้ีแจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการของเทศบาล
ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.  การแสดงผลตัวเลขงบประมาณการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนั้น  ควรมี
ค าอธิบายโดยละเอียดเพื่อให้ทางคณะกรรมการได้ทราบถึงที่มาที่ไปของตัวเลขนั้นๆ  และเป็นอันเข้าใจตรงกัน 
 ๙.  ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในส่วนของข้อมูลทั่วไป  เช่น  เพศ  อายุ ฯลฯ  
เพื่อให้ผลออกมาสมบูรณ์ที่สุดควรน าข้อมูลทั่วไปมาวัดผลในเชิงเปรียบเทียบด้วย  เช่น  เพศที่ต่างกัน 
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไร  เป็นต้น 
 ๑๐.  การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media  ต้องพยายามหาเครือข่ายที่เป็นองค์กรใหญ่ๆ   
ที่จะสามารถกระจายข่าวต่อไปได้ 
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