
                 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     งานนโยบายและแผน   ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลพิกุลออก 
ที่          -         วันที ่ 18  พฤษภาคม 2561 
เรื่อง    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออก  ประจ าปี 
           งบประมาณ  พ.ศ. 2561                                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก 
 
  เรื่องเดิม 

เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลพิกุลออก ที่ 227/2559 ลงวันที่      
กรกฎาคม 2559  เพื่อท าหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
 
  ข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิกุลออกตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้นได้
ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพิกุลออก  พร้อมทั้ง
ก าหนดวิธีการ  รูปแบบ  ตลอดจนตัวช้ีวัด  และกลุ่มเป้าหมายในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  ชัดเจน  ใกล้เคียงกับสภาพความต้องการและความเป็นจริงของท้องถิ่น  ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นในโอกาสต่อไป  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่
รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  จ านวน  2  ครั้ง  คือ 

ครั้งที่ 1     ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  27  เมษายน 2561  
     เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมที่ท าการเทศบาลต าบลพิกุลออก 

ครั้งที่ 2     ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2561 
     เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมที่ท าการเทศบาลต าบลพิกุลออก 

ซึ่งได้ท าการสรุปและประมวลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพิกุลออก  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามแนวทางและขั้นตอนที่ก าหนดไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
ด าเนินการส่งแบบส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก  ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้น าชุมชน  ผู้น าหมู่บ้าน  และประชาชนทั่วไป  ทั้ง  12  หมู่บ้าน  ในต าบลพิกุลออก   โดย
ก าหนดเกณฑ์การส่งแบบส ารวจและประเมินผลฯ ตามมติคณะกรรมการไว้ที่อัตราส่วนร้อยละ 10  ของจ านวนหลังคา
เรือนที่คิดเป็นรายหมู่บ้าน  และเฉลี่ยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่  หรือสภาพของชุมชน/หมู่บ้าน   ซึ่งได้
ด าเนินการจัดส่งแบบส ารวจและประเมินผลฯ ไปจ านวนทั้งหมด  200  ชุดและได้รับคืนทั้งหมด 200 ชุด   ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปน้ี 
           2/แบบส ารวจ……. 
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                   แบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก  แบ่งออกเป็น  
3  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
  ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก ในส่วนยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านต่างๆ ตามแผนพฒันาสีปี่ 
  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก ในภาพรวม 
 
 ข้อมูลทั่วไปในการกรอกแบบส ารวจประเมินความพงึพอใจของประชาชนฯ  (จากจ านวนที่ไดร้บัคืน) 

เพศ ช่วงอายุ/จ านวนผู้กรอกแบบประเมินฯ รวม 
(คน) 

หมายเหต ุ
15-20 
(คน) 

21-30 
(คน) 

31-40 
(คน) 

41-50 
(คน) 

51-60 
(คน) 

60 ปีขึน้
ไป 

(คน) 
ชาย 8 21 9 24 22 20 104  
หญิง 4 25 12 17 26 12 96  

รวม (คน) 12 46 21 41 48 32 200  
 

ข้อมูลด้านการศึกษา 

ข้อมูลด้านการศึกษา ระดับการศกึษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
หรือ

เทียบเท่า 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญา
ตร ี

สูงกว่า
ปริญญา

ตร ี

อื่นๆ รวม 

จ านวนผู้กรอกแบบ
ประเมนิฯ 

(คน) 

57 76 29 33 1 4 200 

 
ข้อมูลด้านอาชพี 

ข้อมูลด้านอาชพี อาชีพผูก้รอกแบบประเมิน 
รับราชการ เอกชน/

รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/
ธุรกิจ

ส่วนตัว 

รับจ้าง นักเรียน
/

นักศึกษา 

เกษตรกร อื่น ๆ รวม 

จ านวนผู้กรอกแบบ
ประเมนิฯ 

(คน) 

20 26 26 63 8 46 11 200 

 
2 / ข้อมูลรายได้... 
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ข้อมูลรายไดข้องครอบครัวตอ่เดือน 

 

ข้อมูลด้านรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
น้อยกว่า 
2,000  
บาท 

2,000 – 
5,000  
บาท 

5,001 – 
7,000  
บาท 

7,001 – 
10,000 

บาท 

10,001 – 
15,000 

บาท 

15,001 – 
20,000 

บาท 

มากกว่า 
20,000 
บาทขึ้นไป 

รวม 

จ านวนผู้กรอกแบบ
ประเมนิฯ 

(คน) 

10 31 41 43 33 15 27 200 

 
 

จ านวนสมาชกิในครอบครัว 
 

ข้อมูลด้านจ านวนสมาชกิ
ในครอบครัว 

จ านวนสมาชกิในครอบครัว 
1 – 2 คน 3 -4 คน 5 – 6 คน 7 – 10 คน 10 คนขึ้นไป รวม 

จ านวนผู้กรอกแบบ
ประเมนิฯ 

(คน) 

41 107 43 8 1 200 

 
 
  การประมวลผลแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
พกิุลออก 
  1. การประมวลผลแบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก ในส่วน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (ส่วนที่ 2)  ซึ่งท าการแยกการประเมินความพึงพอใจออกเป็นแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งหมด 8 ด้าน ในแต่ละด้านจะมีประเด็นย่อย 8 ประเด็น   โดยใช้เกณฑ์การค านวณ
จากระดับความพึงพอใจต่อจ านวนผู้ท าการกรอกแบบส ารวจซึ่งคิดเป็นอัตราค่าเฉลี่ยดังต่อไปน้ี 
       เกณฑ์ความพึงพอใจ 

เกณฑค์วาม
พงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ระดับร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย (%) 

ค่าเฉลี่ยระดบั
ความพึงพอใจ 

หมายเหต ุ

5 พอใจมาก   (ดีมาก) 86 - 100 4.30 – 5.00  
4 พอใจ   (ดี) 66 – 85 3.30 – 4.29  
3 อยู่ในเกณฑ์ปกติ   (ปานกลาง) 51 – 65  2.55 – 3.29  
2 ต้องแก้ไขในบางส่วน   (พอใช้) 31 – 50 1.55 – 2.54  
1 ต้องปรับปรุง   (ปรับปรุง) 1 - 30 0.05 – 1.54  

 
 
                                         3/ ผลการด าเนินงาน...... 
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ผลการด าเนนิงานในแต่ละยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเดน็ ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  3.78    75.60 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  3.68    73.60 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  3.63    72.60 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  3.63    72.60 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.54    70.80 

6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  3.58    71.60 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 3.62    72.40 

8)  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.63    72.60 

ภาพรวม  3.63    72.72 

 
  
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต      ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  3.74    74.80 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  3.67    73.40 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  3.67    73.40 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  3.65    73.00 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.67    73.40 

6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  3.57    71.40 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 3.66    73.20 

8)  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.61    72.20 

ภาพรวม  3.65    73.10 

 
 
 
 
 
                 4/ ยุทธศาสตร์ที่ 3 .... 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3   การพฒันาเมืองและการบรหิารจดัการทีด่ี      ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  3.74    74.80 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  3.59    71.80 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  3.59    71.80 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  3.54    70.80 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.53    70.60 

6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  3.59    71.80 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 3.64    72.80 

8)  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.66    73.20 

ภาพรวม  3.61    72.20 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4   การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเดน็ ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  3.70    74.00 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  3.64    72.80 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  3.65    73.00 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  3.53    70.60 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.54    70.80 

6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  3.55    71.00 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 3.62    72.40 

8)  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.61    72.20 

ภาพรวม  3.60    72.10 

 
 
 
              5  / 2. การประมลผล....   
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2. การประมวลผลแบบส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก  ใน

ภาพรวม  (ส่วนที่ 3)  แบ่งออกเป็นสองส่วน  โดยใช้เกณฑ์การค านวณจากระดับความพึงพอใจต่อจ านวนผู้ท าการกรอก
แบบส ารวจซึ่งคิดเป็นอัตราค่าเฉลี่ยดังต่อไปน้ี 
       เกณฑ์ความพึงพอใจ 

เกณฑค์วาม
พงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ ระดับร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย (%) 

ค่าเฉลี่ยระดบั
ความพึงพอใจ 

หมายเหต ุ

5 พอใจมาก   (ดีมาก) 86 - 100 4.30 – 5.00  
4 พอใจ   (ดี) 66 – 85 3.30 – 4.29  
3 อยู่ในเกณฑ์ปกติ   (ปานกลาง) 51 – 65  2.55 – 3.29  
2 ต้องแก้ไขในบางส่วน   (พอใช้) 31 – 50 1.55 – 2.54  
1 ต้องปรับปรุง   (ปรับปรุง) 1 - 30 0.05 – 1.54  

 
ประเดน็ ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ร้อย
ละ 

ก.  เกณฑท์ั่วไป    (General  Criteria)   
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  3.78    75.60 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  3.68    73.60 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  3.63    72.60 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  3.61    72.20 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  3.57    71.40 

6)  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  3.66    73.20 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 3.61    72.20 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  3.61    72.20 

9)  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  4.22    84.40 

ภาพรวม  3.70    74.15 

 
 
 
 

ประเดน็ ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 ร้อย

ละ 
ข.  เกณฑ์มาตรฐาน   (Standard  Criteria)  
1)  เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถปุระสงค์ของนโยบาย 
     (ผลส าเรจ็ตามความตอ้งการทีก่ าหนด) 
     1.1  ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับตามนโยบายของเทศบาล  3.64    72.80 

     1.2  คุณภาพของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ  3.59    71.80 
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ประเดน็ ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ร้อย
ละ 

2)  เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม   
     2.1  ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณะ  3.62    72.40 

     2.2  การใช้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมและการบริการอย่างเป็น
ธรรม 

 3.64    72.80 

     2.3  สิทธแิละโอกาสในการได้รับบริการด้านต่าง ๆ ของประชาชน  3.67    73.40 

     2.4  มีความเสมอภาคในเรื่องของสิทธิและโอกาสในการได้รับบริการ
สาธารณะ 

 3.59    71.80 

3)  เกณฑ์ความสามารถและคณุภาพในการใหบ้ริการ  
     3.1  ขีดความสามารถในการให้บริการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 3.64    72.80 

     3.2  ความทั่วถึงและเพยีงพอของการให้บริการของกลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ให้บริการ 

 3.68    73.60 

     3.3  ความสม่ าเสมอ  ตอ่เนื่องและเหมาะสมในการใหบ้ริการ  3.66    73.20 

     3.4  ประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็ว  ทันเวลา  และเหมาะสม  3.65    73.00 

4)  เกณฑ์ความรบัผิดชอบต่อหน่วยงาน  
     4.1  การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  3.62    72.40 

     4.2  ความรับผิดชอบต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย  3.66    73.20 

     4.3  การติดตาม  ดูแล  และรับผิดชอบผลการด าเนินงานเพ่ือไม่ให้
ประชาชนได้รับผลกระทบ 

 3.68    73.60 

5)  เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
     5.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดปัญหาและจัดล าดับ
ความส าคัญ 

 3.62    72.40 

     5.2  การเปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของประชาชน  3.62    72.40 

     5.3  ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  3.62    72.40 

     5.4  การให้ความส าคัญและก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 3.59    71.80 

6)  เกณฑ์ความพึงพอใจของประชาชน  
     6.1  ความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลพิกุลออก  ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 3.66    73.20 

     6.2  การยอมรับนโยบายการบริหาร  และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาลต าบลพิกุลออก  
 

 3.64    72.80 

ภาพรวม  3.63    72.72 

 
 
 
 
 
 



 
- 7 - 

 
  สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลพกิุลออก 

  1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ต่างๆ ตามแผนพัฒนา  

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
 - คิดเป็น  72.72% เป็นเกณฑพ์อใจหรือดี 

      2.2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
   - คิดเป็น  73.10%  เป็นเกณฑพ์อใจหรือดี 
        2.3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการที่ด ี                                    
   - คิดเป็น   72.20%  เป็นเกณฑพ์อใจหรือดี 
      2.4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว                          
   - คิดเป็น  72.10%  เป็นเกณฑ์พอใจหรือดี 
  
              2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิกุลออก ในภาพรวม 
      1.1  เกณฑ์ทั่วไป (General Criteria) คิดเป็น  74.15%  เป็นเกณฑ์พอใจหรือดี 
      1.2  เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) คิดเป็น 72.72% เป็นเกณฑพ์อใจหรอืดี 
 

ระเบยีบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559 
       ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒทิีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ 

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ 

 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๑) (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 

 

 




