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บทท่ี  1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  กิจการงานบางประการที่รัฐมอบหมายให้หน่วยงาน  ส่วนท้องถิ่นรับไป
บริหารเองหรืออาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางของรัฐ
ให้กับท้องถิ่น  โดยรัฐได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบริหารภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมที่
รัฐมอบหมายให้กระท านั้น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีลักษณะอันประกอบด้วย  การมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลมีอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครอง
ท้องถิ่นสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐและสามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้ อย่างรวดเร็วตามความต้องการของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  
ในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2546 : 11) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะ
ช่วยให้การก าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุน
ในจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งนอกจากจะท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม
แล้ว  ในหมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้บัญญัติการติดตามและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากท่ีได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม  2560 –  30 กันยายน 2562)  ที่ได้ระบุในข้อ 28 – 29  ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับก าหนดแนวทาง วิธีการและให้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 – 29 โดยตรง จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ให้
ประชาชนทราบต่อไป  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตาม แผนงานที่ก าหนดไว้  

เพ่ือตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมุ่งที่จะ
ตอบค าถามหลักว่า ในการด าเนินงานนั้น ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงาน ตามแผนงานที่ก าหนด
หรือไม่ ได้ผลตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/
โครงการ ด าเนินไปตรงตามเปูาหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  การติดตามผลจึงต้อง
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอในหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ   ให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการทุกระดับ เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข อ านวยความ
สะดวก ทั้งนี้  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง   การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/ โครงการ  
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
โครงการนั้นหรือไม่เพียงใด จากค านิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการติดตามเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ ในทุกช่วงของ
แผนงาน/โครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท า แผนงาน/โครงการ ขณะ ด าเนินงานในจุดต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุด
แผน สิ้นปีงบประมาณหรือแผนงาน/โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 

จะเห็นได้ว่า การ ติดตามเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ โครงการ ส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงาน/โครงการ นับตั้งแต่ก่อน
ตัดสินใจจัดท าแผนงาน/โครงการ ขณะด าเนินงานในจุดต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดแผน สิ้นปี งบประมาณหรือ
แผนงาน/โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ

การบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่ความต่อเนื่อง 
การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 

  1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และ
แก้ไขปัญหาทันท ีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร  

2. ช่วยให้ด าเนินการตามแผนได้ราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล  
หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน  

3. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อะไรประสบ  
ผลส าเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความ
ต้องการ ซึ่งเป็นการวนครบวงจร 
  4. สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึน 

    ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหาและ 
ความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/ โครงการสามารถท าได้ตรงตามเปูาหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไข
แผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากข้ึน สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เมื่อเริ่ม วางแผน
ใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจน เทีย่งตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล 
 1.  ขอบเขตเนื้อหา 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประเมินผลตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในปีงบประมาณ 2562  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้มีมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่     
เดือน 7 พฤศจิกายน  2562   มีความเห็นว่าควรจะติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  จ านวน   7   ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย  1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 2. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจ
พอเพียง" 4.การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ 7.การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย และเป็น
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพ้ืนที่จ านวน  
160  คน  จากการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ และท าการสุ่ม
กระจายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Sample Random Sampling) จ านวน  8  หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทะเมนชัย ,หมู่ที่ 2 บ้านทะเมนชัย  ,หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด และหมู่ที่  5 บ้านหนองหญ้า
ปล้อง  หมู่ที่ 7 บุแปบ , หมู่ที่ 8  บ้านสวนครัว  ,หมู่ที่ 13 บ้านบุลิ้นฟูา , หมู่ที่ 14 บ้านทะเมนชัย เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และแบบปลายเปิด (Open Form)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2561 - ตุลาคม 
2562 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   
 2. โครงการตามเทศบัญญัติ หมายถึง โครงการที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
พิจารณาและผ่านสภาท้องถิ่นแล้วพร้อมได้ประกาศเป็นเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 3. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ที่
ประกาศใช้แล้ว 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัยทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ 

4.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  
4.2 การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  
4.3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"  
4.4 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
4.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
4.6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.7 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน   
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5. การติดตามและประเมินผล หมายถึง การด าเนินการที่จะท าให้เราทราบว่าขณะนี้มีการปฏิบัติ 
ตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสี่ปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งการติดตามโครงการจะด าเนินการตามด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2562  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ส่วนการประเมินหมายถึง การประเมินโครงการตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี 2562  เฉพาะโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จว่าผู้ได้รับการประโยชน์มีระดับความ
พึงพอใจอย่างไร และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลอย่างไร ตามแนวทางวิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยก าหนดขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

  1. ผู้บริหารทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
และแก้ไขปัญหาทันท ีเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร  

2. การด าเนินการตามแผนมีความราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล
หรอืปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน  

3. ผู้บริหารได้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน  อะไรประสบ 
ผลส าเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความ
ต้องการ ซึ่งเป็นการวนครบวงจร 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประจ าปีงบประมาณ  2562  

ได้ศึกษา  รวบรวมแนวคิด และมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
2. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
3. บริบทของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัประสิทธิภาพ 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาประกอบ

การศึกษาครั้งนี้ การจัดองค์กรเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลการ
จัดองค์กรจ าเป็นต้องมีเครือข่ายของการตัดสินใจและศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร Harrington (1996, pp. 
1853-1931) ได้ให้ค านิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กรโดยให้ ความส าคัญที่โครงสร้างและเปูาหมายของ
องค์กร (Organization’s Structure and its Goals) ซึ่ง ก าหนดหลักประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ที่สะท้อน
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหาร จัดการที่ มีระบบโดยมุ่งที่การท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่ง
จะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (Clearly Defined Ideal) 
ผู้บริหารต้องทราบถึงสิ่งที่ ต้องการเพ่ือลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอน 2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไป 
(Common Sense) ผู้บริหารต้องพัฒนาความสามารถสร้าง ความแตกต่างโดยค้นหาความรู้และค าแนะน าให้
มากเท่าที่จะท าได้ 3. ค าแนะน าที่ดี(Competent Counsel) ผู้บริหารต้องการค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน 4. วินัย
(Discipline) ผู้บริหารควรก าหนดองค์กรเพ่ือให้พนักงานเชื่อถือตามกฎและวินัย ต่าง ๆ 5. ความยุติธรรม (Fair 
Deal) ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมและความเหมาะสม 6. มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและแน่นอน 
(Reliable, Diate, Accurate, and Permanent Records) ผู้บริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
7. ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลัก วิทยาศาสตร์ส าหรับแต่ละ
หน้าที่เพ่ือให้องค์กรท าหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุจุดมุ่งหมาย 8. มาตรฐานและตารางเวลา (Standards 
and Schedules) ผู้บริหารต้องพัฒนาวิธีการ ท างานและก าหนดเวลาท างานส าหรับแต่ละหน้าที่ 9. สภาพ
มาตรฐาน (Standardized Conditions) ผู้บริหารควรรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี 10. การปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน (Standardized Operations) ผู้บริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดี 11. มีค าสั่ง
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว้(Written Standard-practice Instructions) ผู้บริหารต้องระบุการท างานที่มี
ระบบถูกต้องและเป็นลายลักษณ์อักษร 12. การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Reward) ผู้บริหารควร
ให้รางวัลพนักงาน ส าหรับการท างานที่เสร็จสมบูรณ์ Zaleanik et al. (1958,p. 40 อ้างถึงใน  สุรพงษ์ 
เหมือนเผ่าพงษ์, 2540, หน้า37) ได้กล่าว ไว้ว่าในการปฏิบัติงานด้วยดีหรือไม่นั้นเป็นปฏิบัติจะต้องการ
ตอบสนองความต้องการภาพในและ ภายนอก(Internal and External Need) ซึ่งได้รับการตอบสนองแล้วย่อม
หน่ายการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความต้องการภายนอกได้แก่1) รายได้หรือค่าตอบแทน 2) ความ
มั่นคง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3) สภาพแวดภาพทางภายนอก4) ต าแหน่งหน้าที่5) รักษาระเบียบวินัย ใน
การท างาน 6) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 7) งานเชื่อถือได้ฉับพลันมีคุณภาพและลงทะเบียน เป็นหลักฐาน 
8) งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินการงานอย่างทั่วถึง 9) งานส าเร็จทันเวลา 10) ผลของงานได้
มาตรฐาน 11) การด าเนินงานสามารถยึดมาตรฐานได้ 12) ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเคืองมือในการ
ท างาน 13) ให้บ าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี Merton (1940) นักสังคมวิทยาที่เสนอข้อโต้แย้งเป็นคนแรกเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพของคนในองค์การกับโครงสร้างขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดผลซึ่งไม่คาดหวัง 15 
ตามมาได้โดยเฉพาะองค์กรที่มีโครงสร้างแบบ Bureaucracy เขากล่าวว่าการควบคุมและ การประสานงานโดย
อาศัยกฎข้อบังคับในการจัดองค์กรที่มีเหตุผลและกฎข้อบังคับช่วยให้  สามารถท านายพฤติกรรมของคนใน
องค์การได้แต่ก็จะท าให้พฤติกรรมนั้นมีความยืดหยุ่นได้น้อย การเน้นที่การใช้กฎข้อบังคับเพ่ือองค์การจะท าให้
สมาชิกในองค์การน าเอากฎข้อบังคับขององค์การ มาเป็นเปูาหมายของตนเองกฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การจะ
ไม่ใช่วิถีทาง (Means) ที่จะท าให้ เปูาหมายขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่จะเป็นเปูาหมาย
ของสมาชิกในองค์กร แทนที่จะเป็นวิธีการที่ท าให้งานส าเร็จด้วยการเข้าแทนที่“Displacement” เปูาหมายของ
องค์การ โดยเปูาหมายของบุคคลเช่นนี้จะน าไปสู่ความไร้ประสิทธิผลขององค์กรข้อโต้แย้งของเมอร์ตันนี้ ปรากฏ
อยู่ในบทความเรื่อง “Bureaucratic Structure and Personality” ภายหลังที่แนวความคิดเรื่อง 
Bureaucracyได้เป็นที่ยอมรับกันว่าจะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น       ส าหรับผลที่ไม่พึง ประสงค์ที่จะ
เกิดข้ึนตามมาอันเนื่องมาจากการเน้นการควบคุมเพ่ือให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรม ของปัจเจกชนในองค์กรที่
เมอร์ตัน เสนอไว้มี3 ประการคือ 1. ลดความสัมพันธ์อันเป็นการส่วนตัวของสมาชิกในองค์กรลงการเลื่อนขั้นและ 
ประเมินบุคคลขึ้นอยู่กับความสัมฤทธิผลของแต่ละคนในด้านงาน 2. มีการเพ่ิมกฎระเบียบ ข้อบังคับในองค์กร
มากขึ้น สมาชิกขององค์การจะน ากฎระเบียบ มาเป็นเปูาหมายมาเป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงานแทนเปูาหมาย
ที่เป็นจริงขององค์การ 3. มีการเพ่ิมการใช้การแบ่งแยกออกเป็น    ล าดับชั้นเป็นเทคนิคของการตัดสินใจซึ่ง 
หมายถึงการไม่แสวงหาทางเลือกที่สามารถปฏิบัติการได้จริงแต่จะจ าแนกออกเป็นล าดับชั้นว่า อะไรควรจะ
ตัดสินใจก่อนและรอง ๆ ลงไปคืออะไรเป็นการก าหนดแนวทางในการตัดสินใจที่ ส าคัญเพียงแนวทางเดียว โดย
ไม่ให้มีโอกาสเลือกตัดสินใจได้แม้ว่าสถานการณ์จะต่างกัน Ryan and Simith(1954 อ้างถึงใน สินเลิศ สุขุม, 
2543, หน้า19) ได้พูดถึงประสิทธิภาพ ของบุคคล(Human Efficiency) ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ใน
แง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทและ ลงทุนให้กับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการท างานนั้นมองจากแง่มุมของการท างานของ
แต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน เช่น ความพยายาม ก าลังงาน กับผลลัพธ์ที่ได้จากงาน 
นั้น Simon (1960, p. 180 อ้างถึงใน แสวงรัตนมงคลมาศ, 2514, หน้า 81) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพไว้ว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน าเข้า (Input) กับผลผลิต 
(Output) ที่ได้รับออกมา เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจึงเท่ากับ ผลิตผลลบด้วยปัจจัยน าเข้าและถ้าเป็นการบริหาร
ราชการก็บวกความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ(Satisfaction) เข้าไปด้วย ซึ่งเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 16 E 
= (O-I) + S E คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) O คือผลิตผลหรือผลงานที่ได้รับ (Output) I คือ ปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป ( Input) S คือความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) 
Good (1973, p. 193) ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึง ความสามารถ ส าเร็จ ท าให้เกิด
ความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถ  ให้ผลงานที่ได้ส าเร็จลงอย่าง
สมบูรณ์ Certo (2000, p. 9) ได้ให้คา่นิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึงการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเปูาหมายขององค์กร ประสิทธิผล มุ่งท าให้เกิดการ“ท าสิ่งที่ถูกต้อง 
(Doing the Right Things)” ส่วน   ค าว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยสามารถ บรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด กล่าวคือเป็นการใช้โดย
มีเปูาหมาย (Goal) คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุดอาจเรียกว่า“ท าสิ่งต่าง ๆ ให้
ถูกต้อง (Doing Things Right)” แสวงรัตนมงคลมาศ(2514, หน้า 100) ได้ศึกษาความหมายของประสิทธิภาพ
จาก ทรรศนะของบุคคลต่าง ๆ พบว่า มีองค์ประกอบร่วมตรงกันอย่างหนึ่งคือ ประสิทธิภาพหมายถึง  
ความสามารถในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยดีที่สุด ซึ่งความหมายของ ค าว่าโดยดีที่สุด
ในด้านธุรกิจหมายถึงการให้ได้ผลก าไรสูงสุดแต่ถ้าเป็นการบริหารราชการหมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการได้สูงสุด เสาวภาคย์ดีวาจา (2529อ้างถึงใน สินเลิศ สุขุม, 2543, 
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หน้า19) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิภาพในการท างานหมายถึงความพร้อมและความพยายามและรวมไปถึง
ความสามารถ ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จโดยการประเมินประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่สามารถท าได้โดยตรง 
เนื่องจากหน่วยในการจัดสิ่งที่ลงทุนลงไปเช่นเงินความพยายามแรงงานนั้นเป็นคนละหน่วยในการวัดผลลัพธ์  คือ 
ผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงใช้วิธีการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งหมายถึงการวัดว่า  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตาม
เปูาหมายหรือไม่ ติน ปรัชญาพฤทธ์ (2536, หน้า130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือ “ศัพท์รัฐประศาสน
ศาสตร์”ว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการสนับสนุนให้มีวิธีการบริหาร ที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดย
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั้นก็คือการลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพ่ิมความแม่น
ตรงความเร็วและความราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น 

 
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
 การจัดการปกครองแบบเทศบาลก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังการจัดตั้งสุขาภิบาล  โดยมีการตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งที่เรียกว่า  
คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล  ท าหน้าที่ดูงานกิจการสุขาภิบาลตามหัวเมือง  ต่าง ๆ  และจัดท ารายงาน
ประกอบการพิจารณาจัดตั้งประชาภิบาลหรือเทศบาลและได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่งจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติเทศบาล  เสนอที่ประชุมสมุหเทศาภิบาล    แต่ยังไม่มีการประกาศใช้จนกระทั่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 (สนธิ เตชานนท์.2519 : 5) 
 การจัดการปกครองแบบเทศบาลหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย
รัฐบาลได้พยายามกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่น  โดยออกกฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2476  และมีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2478  โดยยกฐานะของ
สุขาภิบาลที่มีอยู่ 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล ( ชูวงศ์ ฉายบุตร. 2539 : 90- 91) และได้มีการแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทศบาลหลายครั้งจนถึงที่ใช้ปัจจุบัน  คือ พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
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 หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลไว้ว่าเมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาให้จัดตั้ง
เทศบาลนั้นๆ  เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง  หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ (ส านักกฎหมายและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 2547 :  20–21)  ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง  มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น (มาตรา 7) ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้จัดตั้งเทศบาลขึ้นได้  3 ประเภท  ดังนี้ 
  1.  เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย  (มาตรา 9 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 5) 
  2.  เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้ งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแต่ 10,000  คนขึ้นไป  ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ ระบุชื่อและ
เขตของเทศบาลไว้ด้วย(มาตรา10 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)พ.ศ.2546 มาตรา 6) 
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  3.  เทศบาลนคร  ได้แก่  ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่  50,000  คนขึ้นไป  ทั้งมีรายได้
พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้   ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็น
เทศบาลนคร  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา 11 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  มาตรา 6) 
 

องค์ประกอบขององค์การเทศบาล 
 องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

1.  สภาเทศบาล 
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
      1.1 สภาเทศบาลต าบล    ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน   12   คน 
      1.2  สภาเทศบาลเมือง     ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  18   คน 
      1.3  สภาเทศบาลนคร     ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  24   คน 

ทั้งนี้ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอยู่ (มาตรา 15  วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  มาตรา 10) 
 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล มีดังนี้ 
  1.  การตราเทศบัญญัติ  เทศบัญญัติ  คือ  กฎข้อบังคับของท้องถิ่นซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะใน
เขตเทศบาลนั้น ๆ เท่านั้น  โดยสภาบัญญัติเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัว
บทกฎหมาย  ในกรณีดังต่อไปนี้เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
เทศบาลเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้อ านาจตราเทศบัญญัติเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ 
  2.  การตั้งกระทู้ถาม  ในที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีในข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้  แต่นายกเทศมนตรีหรือ
รองนายกเทศมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ  เมื่อเห็นว่าข้อความนั้น ๆ  ยั งไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญทางเทศบาล (มาตรา 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546  มาตรา 17) 
  3.  การตั้งคณะกรรมาธิการ  สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและมีอ านาจเลือกบุคคลเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญของเทศบาล  เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
สภาเทศบาล  แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
  4.  ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญข้างต้น  นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล  ผู้เป็นหรือ
มิได้เป็นสมาชิก  เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นข้างต้น  จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (มาตรา 32 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเพราะ
พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543  มาตรา 9) 
  5.  การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของ
จ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปัญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการ
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ลงมติ  ญัตติดังกล่าวให้ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลและให้ประธานสภาเทศบาลก าหนดวันส าหรับการอภิปราย
ทั่วไป  ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ  แล้วแจ้งให้นายเทศมนตรีทราบ 

2.  นายกเทศมนตรี 
  เทศบาลให้มีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 48 ทวิ  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 10) 
  นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1.  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
  2.  รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
เทศบัญญัติและนโยบาย 
  3.  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
  4.  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
  5.  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  6.  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
  7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
  8.  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง 
 
 ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 254  ให้เทศบาลจัดท าเป็นประกาศเทศบาล  โดย
ให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืน  โดยมีแนวทางการก าหนด  
ดังนี้ 
  1.  ส านักปลัดเทศบาล  ให้มีเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล 
  2.  กองวิชาการและแผนงาน   มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะ
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหรือความ
มั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ  ระดับ
กระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  3.  กองคลัง   ส านักการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่ง
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรร
เงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งาน
ท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
  4.  กองช่าง  ส านักการช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบการจัดท า
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  



๑๐ 
 

การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานที่เกี่ยวกับ
แผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่าย  วัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง   และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เกี่ย วกับ
สาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองปูองกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ  
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์จะมีงานด้านการ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข 
  6.  กองการศึกษา  ส านักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและ
พัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  
งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งาน
กิจการศาสนา   ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ   งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน   และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  7.  กองสวัสดิการและสังคม  ส านักสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชน
แออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน   การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  8.  กองการประปา  ส านักการประปามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต
และการจ าหน่ายน้ าประปา   การติดตั้งประปา  ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้  รายจ่าย  
การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
  9.  กองการแพทย์  ส านักการแพทย์มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพยาบาลและการ
บริการทางการแพทย์  งานวิชาการและแผนงานทางด้านการแพทย์พยาบาลและบริการสาธารณสุข  งานเภสัช
กรรม  ทันตสาธารณสุข  งานชันสูตรและรังสีวิทยา  งานเวชกรรม  งานผู้ปุวยนอก  งานผู้ปุวยในและห้องคลอด   
งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี   รวมทั้งงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  10.  กองช่างสุขาภิบาล   ส านักการช่างสุขาภิบาล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม   ด้านพัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ า   การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคาร
โรงงานที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียและมลพิษในด้านอ่ืนๆ  
รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  11.  หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  
เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจรับ
พัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล  และงานอ่ืน ๆ   ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  12.  แขวง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวงในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ปลัดเทศบาล   โดยให้มีส านักงานแขวง   งานการศึกษา  งานคลัง   งานสวัสดิการสังคม   งานการประปา  งาน



๑๑ 
 

สาธารณสุข   งานช่าง   อยู่ในแขวงหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นมาปฏิบัติหน้าที่ในแขวงนั้น   
รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  อาจจัดให้มีฐานะเป็นส านัก  กอง  ฝุาย  แผนกหรืองานก็ได้ โดยค านึงถึงลักษณะงาน
ในหน้าที่และความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานได้ตามความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล 

หน้าที่ของเทศบาล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ได้ก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้น เทศบาลยังมีอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติและหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ซึ่งแบ่งตามฐานะเทศบาล โดยหน้าที่ของเทศบาลต าบลมีดังต่อไปนี้ 
  1. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (มาตรา 50 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542  มาตรา 10  แก้ไขเพ่ิมเติม (7)  และเพ่ิมเติมความโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542  มาตรา 11  โดยเพิ่มเติมความใน (8) และ (9) 
  เทศบาลต าบลมีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
        1.1  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
       1.2  ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
        1.3  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        1.4  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
        1.5  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

       1.6  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
       1.7  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
       1.8  บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

             1.9  หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 
2.  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้  (มาตรา 51)  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511  มาตรา 3) 
       2.1  ให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 
       2.2  ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
       2.3  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
       2.4  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
       2.5  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
       2.6  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
      2.7  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
      2.8  ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
       2.9  เทศพาณิชย์ 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลได้ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และ

พระราชบัญญัติแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดภารกิจ
ของเทศบาลเป็น 6 ด้าน (แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหนองบัววง 2552-2554. 2551 : 14-16)  ดังนี้ 



๑๒ 
 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
     1.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
     1.2  ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
     1.3  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
     1.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ   
     1.5  การสาธารณูปการ 
     1.6  การควบคุมอาคาร 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจเก่ียวข้องดังนี้ 
     2.1  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
     2.2  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
     2.3  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
     2.4  การสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สตรี  เด็ก   

เยาวชน   ผู้สูงอายุ (คนชรา)   และผู้พิการ  (ผู้ด้อยโอกาส) 
     2.5  ให้มีโรงฆ่าสัตว์  หรอืการจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
     2.6  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
     2.7  การจัดการศึกษา 

       2.8  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
     2.9  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     2.10  การส่งเสริมกีฬา 
     2.11  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   
     2.12  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบ  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
     3.1  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     3.2  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     3.3  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.4  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ   

และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
      3.5  การผังเมือง 
                3.6  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
        3.7  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
       3.8  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

4.  ด้านพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
     4.1  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และท่ีจอดรถ 
     4.2  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
     4.3  เทศพาณิชย์ 
     4.4  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
     4.5  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
     4.6  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
     5.1  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
     5.2  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
     5.3  การจัดการ  การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการใช้ 

ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน 
6.  ด้านสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
     6.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
     6.2  ให้มีเครื่องใช้ดับเพลิง 
     6.3  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     6.4  กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
     6.5  หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติก าหนด  

การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ  ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออก 

ไม่ทันปีใหม่ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณ
ปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีก็ดี หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่  ใน
ระหว่างปีก็ดีให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม(มาตรา 65)  (ส านักกฎหมายและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. 2547 : 40 – 41) 

รายได้ของเทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
      1.  ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
      2.  ค่าธรรมเนียม   ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ   ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
      3.  รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
       4.  รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
       5.  พันธบัตรหรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
        6.  เงินกู้จากกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การ  หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
         7.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
              8.  เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
              9.  รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

รายจ่ายของเทศบาลอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้ 
        1.  เงินเดือน 
         2.  ค่าจ้าง 
         3.  เงินตอบแทนอ่ืน ๆ  
         4.  ค่าใช้สอย 
         5.  ค่าวัสดุ 
         6.  ค่าครุภัณฑ์ 
          7.  ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ 
        8.  เงินอุดหนุน 
         9.  รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ (มาตรา 67  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2505 มาตรา 3) 
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 การควบคุมเทศบาล 
การควบคุมดูแลเทศบาลให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ โดยถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย   ใน
การนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน าตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ   เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติ
ใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้
และให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้นให้ปฏิบัติการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมีความถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 71) (ส านักกฎหมายและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. 2547 :  41 – 42) 

การสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี  เมื่อนายอ าเภอ
ในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  ในกรณีแห่งเทศบาลเมือง และเทศบาลนครเห็น
ว่า  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติการของเทศบาลไปในทางที่อาจเป็นการเสียหายแก่
เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  ได้ชี้แจงแนะน าตักเตือน
แล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณีมีอ านาจหน้าที่จะสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับ
การปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้ก่อนได้  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควร (มาตรา 72  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546  มาตรา 44 )  การสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลหรือรอง
ประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติการฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน  ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซึ่ ง
ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ทางราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก็ได้ ค าสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด (มาตรา 73 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546  มาตรา 45) 

การยุบสภาเทศบาล เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวมผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภาเทศบาล
ก็ ได้   เมื่ อมีกรณีตามวรรคหนึ่ งหรื อกรณี อ่ืนตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ รั ฐมนตรี ว่ าการ 
กระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย   เมื่อมีการยุบสภาหรือถือว่ามี
การยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน (มาตรา 74  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 
10) พ.ศ. 2542  มาตรา 13 
 
บริบทของเทศบาลต าบลทะเมนชัย      
 2.1 ประวัติความเป็นมา 
   ชุมชนทะเมนชัย มีการตั้งจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็น สุขาภิบาลทะเมนชัย โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2526 โดยมีพ้ืนที่บางส่วนของต าบลทะเมนชัยและต าบล
หนองบัวโคก รวมพ้ืนที่ 8.25 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตสุขาภิบาล 
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          ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ สุขาภิบาลทะเมนชัยได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะขึ้น
เป็น “เทศบาลต าบลทะเมนชัย” ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 
โดยใช้ชื่อและเขตตามสุขาภิบาลเดิมที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ  โดยใช้ศาลาประชาคมอ าเภอ      ล าปลาย
มาศเป็นส านักงานชั่วคราว จนกระท่ังเดือน มิถุนายน 2543 ได้ย้ายที่ท าการชั่วคราวมาปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน
แห่งใหม่ ในพ้ืนที่ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย ปัจจุบันสภาพสังคม 
 

ประชากร 
           จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย ณ เดือน กันยายน  2562 มีประชากร
ทั้งสิ้น 4,305 คน เป็นชาย 2,138  คน เป็นหญิง 2,167  คน 
  

การศึกษา 
             มีโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1  จ านวน  3 โรงเรียน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย  จ านวน 1 แห่ง 
  

การสาธารณสุข 
        ในเขตเทศบาลมีศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุแปบ 
  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             ในเขตเทศบาลมีสถานีต ารวจ 1 แห่ง ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรทะเมนชัย 
  
โครงสร้างพ้ืนฐาน  

 การคมนาคม  
             ถนนสัญจรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนหินคลุก และมีสถานีรถไฟ
ทะเมนชัยสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานคร ทั้งเท่ียวขึ้น และเท่ียวล่อง 

  การประปา 
            กิจการประปาของเทศบาล ให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 600  
หลังคาเรือน 

  การสื่อสาร 
             มีศูนย์ไอซีทีเทศบาลต าบลทะเมนชัย ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

  สภาพเศรษฐกิจ 
            ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 92 โดยเฉพาะการ ท า
นา ท าไร่ นอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขาย โดยเขตชุมชนมีทั้งร้านอาหาร และร้านขายของช า มีโรงสีไฟ ฟาร์ม
ไก่ และรีสอร์ทขนาดเล็ก   

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
            วัดพระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย ตั้งประดิษฐาน ณ วัดหนองหญ้าปล้อง (วัดปุาทะเมนชัย) 
ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบประมาณ  2562
โดยการจัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอ ล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
       1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
       5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพ้ืนที่จ านวน 160  
คน  จากการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2561 และท าการสุ่มกระจายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Sample Random Sampling) จ านวน  8 หมู่บ้าน จ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดไว้
ก่อน (Quota Sampling) คือ จะให้ตอบแบบสอบถามเพ่ือติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมและรายข้อ ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง  

ข้อค าถาม ระดับความประสิทธิภาพของงาน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน เมรุ 
– ถนนชุมรัมย์ (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1)  

     

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนต่อจาก
ซอยทิวไผ่งาม – คูคลองอิสาณ (ชุมชนหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 5) 

     

3. โครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวี      

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

ข้อค าถาม 
ระดับความประสิทธิภาพของงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
4.อุดหนุนการไฟฟูาส่าวนภูมิภาค อ.ล าปลาย
มาศ โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและเพ่ิมเฟสไฟฟูา  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ข้อค าถาม 
ระดับความประสิทธิภาพของงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
5.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       

6. วันขึ้นปีใหม่      

7.  โครงการประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการ  
พระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 

     

8. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา      

9. โครงการประเพณีลอยกระทง      

10. โครงการประเพณีเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง      

11. โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ      

12. โครงการวิถีพุทธ      

13. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

14. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

15.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      

16. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ทะเมนชัยคัพ"      

17. โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

     

18. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ      

19. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ      

20. โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพกลุ่มสตรี      

21. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

22.โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า      

23 โครงการอบรมรณรงค์และปูองกันปัญหา 

ยาเสพติด (ทูบี นัมเบอร์วัน) 
     

24. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านสุขภาพและ
ศึกษาดูงาน 

     

25.โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 
พัฒนาจิตใจ 

     

26. อุดหนุนให้กับที่ท าการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ตามโครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ประจ าปี 2560 

     

27. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ  ล าปลายมาศ 
ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของก่ิงกาชาดอ าเภอ
ล าปลายมาศในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้บาดเจ็บ 
การจากอุบัติภัยต่างๆ  
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5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อค าถาม 
ระดับความประสิทธิภาพของงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
28.โครงการรณรงค์และปลูกจิตส านึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

     

 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ข้อค าถาม 
ระดับความประสิทธิภาพของงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
29. โครงการช าระหนี้เงินกู้ กสท. เงินต้น      

30. โครงการช าระหนี้เงินกู้ กสท. ดอกเบี้ย      

31. ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

     

32. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล 

     

33. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      

34. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี      

35. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

     

36. โครงการอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ฟ้ืนฟูการแพทย์เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

     

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  List)   
 
         ตอนที่ 2  เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ลักษณะ
ของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  มี 5 ระดับ  ได้แก่   
   5  หมายถึง  มากที่สุด   
   4 หมายถงึ  มาก   
   3 หมายถึง  ปานกลาง  
   2 หมายถึง  น้อย  
   1 หมายถึง  น้อยที่สุด   
  ตอนที่ 3  เป็นค าถามปลายเปิด (Open Form)  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
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 2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  ได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
  1. ประสานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยและ
ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
  2. จัดท าแผนปฏิบัติงานออกติดตามโดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 

  3. ก าหนดโครงการส าคัญในการออกติดตามและประเมินผลฯ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน
และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

4. จัดท าเครื่องมือติดตามและประเมินผล (แบบสอบถามความพึงพอใจ) 
5. ออกติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

6. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัยเสนอต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

7. น าเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลในครั้งต่อไป 

  ส าหรับการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้สร้างขึ้นจากการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท า “คู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 

   2. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย วิเคราะห์
ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (     )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3. ข้อเสนอแนะที่เป็นค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ให้จัดค าตอบ
เข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ 

4. เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล  การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (Mean)  ได้ก าหนด 
ขอบเขตของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535 : 100) 

ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00     หมายถึง    มีการปฏิบัติมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติมาก 

ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50     หมายถึง    มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 2.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ร้อยละ (Percentage) 

2.2 ค่าเฉลี่ย (    ) 
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

X

X
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประจ าปี 2562 ได้วิเคราะห์ข้อมูล
และน าเสนอ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ตามสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
X    แทนค่า   ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทนค่า  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติแบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ตอนที่  2  ระดับระดับความประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชาย 
2. หญิง 

80 
80 

50 
50 

                                รวม 160 100 
 
จากตาราง  1   ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวนทั้งสิ้น 160  คน จ าแนกตามเพศ  ปรากฏว่า     เป็น  

เพศชาย  จ านวน  80  คน (ร้อยละ 50 )   เป็นเพศหญิง  จ านวน   80   คน (ร้อยละ 50) 
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ตาราง 2    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. 18 – 30   ปี   
2. 31 – 40   ปี 
3. 41 – 50   ปี   
4. 51 – 59   ปี 
5. 60   ปีขึ้นไป 

16 
37 
43 
36 
28 

10.0 
23.12 
26.87 
22.5 
17.5 

                                รวม 160 100 
จากตาราง 2  จ าแนกตามอายุ ปรากฏว่า ช่วงอายุที่มีจ านวนมากที่สุด คือ  ช่วงอายุระหว่าง       

41 - 50  ปี มีจ านวน 43  คน (ร้อยละ 26.87)  รองลงมาช่วงอายุ ปี 31 – 40 ปี  มีจ านวน 37  คน   
(ร้อยละ 23.12)  และที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปีขึ้นไป จ านวน 16  คน (ร้อยละ 
10.0) 

 
ตาราง   3   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. ประถมศึกษา  
2.  มัธยมศึกษา 
3.  ปริญญาตรี      
6.  สูงกว่าปริญญาตรี 

81 
62 
16 
1 

50.62 
38.75 
10.0 
0.62 

                                รวม 160 100 
จากตาราง  3   จ าแนกตามระดับการศึกษา ปรากฏว่าระดับการศึกษาที่มีจ านวนมากที่สุด  คือ  

ระดับประถมศึกษา จ านวน  81  คน (ร้อยละ 50.62 ) รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน  
62 คน (ร้อยละ 38.75) และท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.62) 

 
ตาราง   4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

1. เกษตรกรรม   
2. ค้าขาย  
3. รับจ้าง    
4. ข้าราชการ 
5. อ่ืน ๆ 

114 
11 
29 
4 
2 

71.25 
6.87 

18.12 
2.5 

1.25 
                                รวม 160 100 

 จากตาราง  4  จ าแนกตามอาชีพ ปรากฏว่า อาชีพท่ีมีจ านวนมากที่สุด  คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 114 คน (ร้อยละ 71.25) รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 29 คน (ร้อยละ 18.12) และที่มี
จ านวนที่น้อยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ จ านวน 2 คน  (ร้อยละ 1.25)  
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ตอนที่ 2   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นแบบประเมินข้อมูลเกี่ยวกับความ
พึงพอใจด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพ  ความ
โปร่งใส  เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน  ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มากน้อยเพียงใด  ประกอบด้วย 3 ส่วน   

 
ตาราง 5   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของของเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมในราย
ยุทธศาสตร์  จ านวน  7   ด้าน 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 
ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน   S.D. ความหมาย 

1.ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง 3.52 0.26 มาก 

2. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 3.25 1.10 ปานกลาง 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.84 0.32 ปานกลาง 

4. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.07 1.05 ปานกลาง 

5. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2.86 0.27 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.11 0.43 ปานกลาง 

ตารางที่ 5  พบว่า  ระดับประสิทธิภาพของการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปี  
2562   โดยภาพรวมรายยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง (    = 3.11 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง อยู่ในระดับ ปานกลาง (    = 
3.52)  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ อยู่ในระดับ ปานกลาง     (   
= 3.25) ด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ ปานกลาง (    = 2.84)  

 

ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง) 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน เมรุ 
– ถนนชุมรัมย์ (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1)  

3.93 0.71 มาก 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนต่อจาก
ซอยทิวไผ่งาม – คูคลองอิสาณ (ชุมชนหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 5) 

3.71 0.66 มาก 

3. โครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวี 2.93 1.13 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.52 0.26 มาก 

X

X

X

X

X

X
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ตารางที่ 6  พบว่า ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่งโดยภาพรวมรายยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ มาก  (    = 

3.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ข้อ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนน เมรุ – ถนนชุมรัมย์ (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1)  อยู่ในระดับมากที่สุด (     = 3.93) และรองลงมาคือ ข้อ 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนต่อจากซอยทิวไผ่งาม – คูคลองอิสาณ (ชุมชนหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5) อยู่
ในระดับ มาก  (    = 3.71) ด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 โครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวี  อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (    = 2.93)  
 

ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานาตรฐาน (ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ) 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 
1.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.ล าปลาย
มาศ โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าและเพ่ิมเฟสไฟฟูา 

3.25 1.10 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.25 1.10 ปานกลาง 
ตารางที่  7  พบว่า  ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ โดยภาพรวมราย

ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง  (     = 3.25 )   
 

ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  2.81 1.08 ปานกลาง 

2. วันขึ้นปีใหม่ 2.88 0.97 ปานกลาง 

3. โครงการประเพณีสงกรานต์และงาน
นมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 

2.93 1.06 ปานกลาง 

4. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 2.71 1.13 ปานกลาง 

5. โครงการประเพณีลอยกระทง 2.95 1.00 ปานกลาง 

6. โครงการประเพณีเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อ
หินตั้ง 

2.80 0.94 ปานกลาง 

7. โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ 2.95 0.96 ปานกลาง 

8. โครงการวิถีพุทธ 2.94 1.27 ปานกลาง 

9. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

2.90 1.11 ปานกลาง 

10. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

2.82 1.08 ปานกลาง 

11.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2.73 1.12 ปานกลาง 

12. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา            
"ทะเมนชัยคัพ" 
 

2.76 1.16 ปานกลาง 

X

X

X

X

X

X

X
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13. โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ในเขตเทศบาล 

2.90 1.09 ปานกลาง 

14. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ 

2.91 1.02 ปานกลาง 

15. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 3.05 1.05 ปานกลาง 

16. โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพกลุ่มสตรี 2.69 1.02 ปานกลาง 

17. โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

3.01 2.53 ปานกลาง 

18.โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

2.48 1.18 ปานกลาง 

19. โครงการอบรมรณรงค์และปูองกันปัญหา 

ยาเสพติด (ทูบี นัมเบอร์วัน) 
2.67 1.02 ปานกลาง 

20. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าด้าน
สุขภาพและศึกษาดูงาน 

2.83 1.18 ปานกลาง 

25.โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย พัฒนาจิตใจ 

2.65 1.00 ปานกลาง 

26. อุดหนุนให้กับที่ท าการปกครอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
ประจ าปี 2560 

2.82 0.91 ปานกลาง 

27.  อุ ดหนุนที่ ท า ก ารปกครองอ า เภอ        
ล าปลายมาศ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอ าเภอล าปลายมาศในการ
ช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส ผู้บาดเจ็บ การจาก
อุบัติภัยต่างๆ 

3.25 0.85 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.84 0.32 ปานกลาง 

ตารางที่ 8  พบว่า  ด้านการการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมรายยุทธศาสตร์
อยู่ในระดับ ปานกลาง  (    = 2.84 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ข้อ 27. 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอล าปลายมาศ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของก่ิงกาชาดอ าเภอ       ล าปลาย
มาศในการช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส ผู้บาดเจ็บ การจากอุบัติภัยต่างๆอยู่ในระดับ ปานกลาง  (   = 3.25) และ
รองลงมาคือ ข้อ 15 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อยู่ในระดับ ปานกลาง (    = 3.05)  ด้านที่มีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 18  โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับ ปานกลาง  
(     = 2.48)  

 
 
 
 
 

 

ตาราง  9   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานาตรฐาน  (ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

X

X

X

X
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 
1. โครงการรณรงค์และปลูกจิตส านึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.07 1.05 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.07 1.05 ปานกลาง 
ตารางที่ 9  พบว่า  ด้านการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยภาพรวมราย

ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง (    = 3.07)   
 

ตาราง  10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 
1. โครงการช าระหนี้เงินกู้ กสท. เงินต้น 2.88 0.82 ปานกลาง 
2. โครงการช าระหนี้เงินกู้ กสท. ดอกเบี้ย 2.87 1.22 ปานกลาง 

3. ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนประกัน 
สังคม 

2.88 1.70 ปานกลาง 

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล 

2.68 0.94 ปานกลาง 

5. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.44 1.17 ปานกลาง 
6. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 2.76 0.95 ปานกลาง 

7. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยฝุาย     
พลเรือน 

2.90 1.06 ปานกลาง 

8. โครงการอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ฟ้ืนฟูการแพทย์เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

2.76 1.09 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.86 0.27 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 10   พบว่า  ด้านการการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยภาพรวมราย
ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ปานกลาง   (    = 2.86 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ ข้อ 5  ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อยู่ในระดับ ปานกลาง (     = 3.44) และรองลงมาคือ ข้อ 7. โครงการ
ฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน อยู่ในระดับ ปานกลาง (    =  2.90)  ด้านที่มีระดับความ      พึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ข้อ 4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ ปานกลาง  (    = 2.68)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X

X

X

X

X

X

X
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ตาราง  11   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชน 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. เวลาจัดการแข่งขันหรือกิจกรรมประเพณีควรให้งบประมาณ อยากให้สนับสนุนมากกว่านี้ เงินงบ

กีฬาน้อยเกินไป 
2. จัดดูงานบ่อยเกินไปควรเอาเงินส่วนนั้นมาพัฒนาหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้นมากกว่านี้ 

เพ่ือเป็นก าลังใจให้ชาวบ้านหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. เทศบาลควรเข้าถึงประชาชนมากกว่านี้ 
4. ส าหรับข้อแนะน าให้ทางเทศบาล คือ เวลาที่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ า-ไฟ ติดต่อไปขอให้ทาง

เทศบาลรีบท างานให้เร็วกว่าเดิม  

5. เน้นบุคลากรในเทศบาลให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่ว่าพาใครมาสมัครก็ได้ 

6. การมาจ่ายเงินผู้สูงอายุท าดีมาก อยากให้ออกมาแบบนี้ทุกเดือน 

7. อยากให้ ส.ท. มีบทบาทมากกว่านี้ อย่าทิ้งปัญหามาให้ประชาชน ไม่ใช่ประชุมสภาอย่างเดียว 
8. การจัดงานท าอย่างไรให้ประชาชนสนใจ และการจัดงานประเพณีต่างๆเหมือนทุกปี ไม่จัดสถานที่

เดิมๆ 

9. งบท าเทียนพรรษาน้อยเกินไป 

10.  อยากให้จัดการแข่งขันกีฬาชาวบ้านพ้ืนบ้านให้ดีกว่าเดิม 
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บทท่ี  5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผล 

1.1  สรุปผลการติดตามและประเมนิผลและเชิงปริมาณ 

                        เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
                     เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านคมนาคม
ขนส่ง 

84 70,370,000.00 69 54,610,000.00 74 80,600,000.00 

การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

38 
 

60,070,000.00 
 

42 
 

61,320,000.00 
 

40 
 

62,800,000.00 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนบนหลักปรัชญา"
เศรษฐกิจพอเพียง" 

3 250,000.00 7 580,000.00 7 730,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา
และพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

64 9,010,000.00 63 9,120,000.00 67 9,390,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

15 3,156,500.00 10 2,916,500.00 12 2,586,500.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ด ี

34 63,055,620.00 58 27,468,230.00 43 8,598,220.00 

การพัฒนาด้านการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 

4 9,400,000.00 4 10,400,000.00 4 11,400,000.00 

รวม 242 215,312,120.00 253 166,414,730.00 247 176,104,720.00 
 

ตาราง  12  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2564) 
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                        การจัดท างบประมาณ 
                        ผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ งบประมาณ 15,520,950 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 4 1,504,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 3 1,050,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" - - 

การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 4,452,950.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 540,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 17 7,974,000.00 

การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน - - 

รวม 56 15,520,950.00 
 

ตาราง  13  โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี ้

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จาก
ถนนเมรุ - ถนน
ชุมรัมย์(ชุมชน  
ทะเมนชัย หมู่ที่ 
1) 

 500,000.00 498,000.00 หจก. เอ็ม  
ทูโฉ 
1/2562 

10/08/ 
2562 

60 

2. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
ต่อจากซอยทิวไผ่
งามคูคลองอิสาณ 
(ชุมชนหนองหญ้า
ปล้องหมู่ท่ี 5) 

 500,000.00 500,000.00 หจก.บุรีรมัย์
หนองคู
ก่อสร้าง 
2/2562 

15/08/ 
2562 

60 

3. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการติดตั้ง
กล้องซีซีทีวี 

 250,000.00 249,984.00 ไทลิ้งค์เทเล
คอม/
2/2562 

24/09/ 
2562 

60 

4. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/

อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค

 300,000.00 271,710.45 การไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค

20/09/ 
2562 

90 
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สาธารณูปการ อ าเภอล าปลาย-
มาศ  โครงการ
ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ ขยาย
เขตไฟฟูาแรงต่ า
และเพิ่ม เฟส
ไฟฟูา 

ล าปลาย-
มาศ 

 

5. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

 120,000.00 102,000.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล     
ทะเมนชัย 

11/01/ 
2562 

1 

6. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

วันข้ึนปีใหม่  30,000.00 30,000.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล     
ทะเมนชัย 

01/01/ 
2562 

1 

7. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประเพณี
สงกรานต์และงาน
นมัสการพระธาตุ
เจดีย์ใหญ่       
ทะเมนชัย 

 100,000.00 74,000.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

13/04/ 
2562 

1 

8. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

โครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

 200,000.00 145,400.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล     
ทะเมนชัย 

17/07/ 
2562 

1 

9. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

 150,000.00 117,500.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

22/11/ 
2561 

1 
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10. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
 

โครงการประเพณี
เฉลิมฉลองศาล
เจ้าพ่อหินตั้ง 

 100,000.00 29,995.75 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

12/12/ 
2561 

2 

11. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดังาน
วันส าคัญของชาต ิ

 100,000.00 97,948.00 ส านักปลดั 
เทศบาล 
ประชาชน 

28/07/ 
2562 

1 

12. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ  50,000.00 50,000.00 กองการ 
ศึกษาและ
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

04/09/ 
2562 

1 

13. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
เสรมิ(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล   
ทะเมนชัย 

เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถ ุ 
ประสงค ์

622,950.00 274,028.20 1/2562 
วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
บุรีรัมย ์

31/10/ 
2561 

100 

14. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  
ทะเมนชัย 

 225,000.00 97,600.00 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

15/07/2
562 

1 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา "   
ทะเมนชัยคัพ" 

 250,000.00 250,000.00 กองการ 
ศึกษาและ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

12/03/ 
2562 

7 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

 90,000.00 5,500.00 ผู้ปุวยเอดส์
เดือน
ตุลาคม 

08/10/ 
2561 

1 

 
5,500.00 

ผู้ปุวยเอดส์
เดือน
พฤศจิกายน 

05/11/ 
2561 

1 

 
6,000.00 

ผู้ปุวยเอดส์
เดือน
ธันวาคม 

04/12/ 
2561 

1 



๓๑ 
 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์เดือน
มกราคม
2562 

03/01/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์เดือน
กุมภาพันธ์
2562 

04/02/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์เดือน
มีนาคม
2562 

07/03/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์
เมษายน 
2562 

03/04/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

ผู้ปุวยเอดส์
พฤษภาคม
2562 

07/05/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์เดือน
มิถุนายน62 

03/06/ 
2562 
 
 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์เดือน
กรกฎาคม
2562 

05/07/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์เดือน
สิงหาคม62 

05/08/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ปุวย
เอดส์
กันยายน
2562 

10/09/ 
2562 

1 

17. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลฯ 

 50,000.00 50,000.00 ส านักปลดั 
เทศบาล 
ประชาชน 

30/09/ 
2562 

1 

 

 

 



๓๒ 
 

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจดั
งานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

 200,000.00 100,650.00 งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลดั 
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 
ผู้สูงอายุ 
ประชาชน 

12/04/ 
2562 

1 

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้างอาชีพ
กลุ่มสตร ี

 50,000.00 32,020.00 ส านักปลดั 
เทศบาล 
ประชาชน 
 

30/08/ 
2562 

1 

20. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบ
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล   
ทะเมนชัย 

 175,000.00 170,505.00 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

12/02/ 
2562 

1 

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ
รณรงค์ปูองกัน
และ ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

 20,000.00 16,800.00 กอง
สาธารณสุข
และ
ประชาชน 

17/06/ 
2562 

1 

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม
รณรงค์และ 
ปูองกันปัญหา   
ยาเสพตดิ (ทูบี 
นัมเบอร์วัน) 

 50,000.00 50,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
ประชาชน 

28/08/ 
2562 

1 

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกน
น าด้านสุขภาพ
และศึกษาดู
งาน 

 320,000.00 300,507.00 กอง
สาธารณสุข
และแกนน า
เพื่อสุขภาพ 

25/09/ 
2562 

3 

24. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้าง
เสรมิสุขภาพ
ด้วยการออก
ก าลังกาย 
พัฒนาจิตใจ 

 50,000.00 39,300.00 กอง
สาธารณสุข
และ
ประชาชน 

09/09/ 
2562 

3 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

25. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนให้กับท่ี
ท าการปกครอง 
จังหวัดบุรีรมัย์ 
ตามโครงการ 
ประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 
ประจ าปี 
2560 

 20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
บุรีรัมย ์

29/03/ 
2562 

1 

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง
อ าเภอ ล า
ปลายมาศตาม
โครงการ 
สนับสนุน
กิจกรรมของกิ่ง
กาชาด อ าเภอ
ล าปลายมาศใน
การ ช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้และผู้
ด้อย- โอกาส 
ผู้บาดเจ็บ 
พิการจาก 
อุบัติภัยต่างๆ 

 20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอล า
ปลายมาศ 

28/12/ 
2561 

1 

27. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการอบรม
รณรงค์การลด
และคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

 500,000.00 435,300.00 กอง
สาธารณสุข
ฯและ
ประชาชน 

25/06/ 
2562 

3 

28. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

โครงการ
รณรงค์และ
ปลูกจิตส านึก
ในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 40,000.00 27,400.00 กอง
สาธารณสุข
ฯและ
ประชาชน 

16/08/ 
2562 

1 

29. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการช าระ
หนี้เงินกู้ กสท. 
เงินต้น 
 

 764,000.00 749,281.20 กสท 16/08/ 
2562 

1 

30. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการช าระ
หนี้เงินกู้ กสท. 
ดอกเบี้ย 

 45,000.00 14,225.91 กสท 19/07/2
562 

1 

 

 

 



๓๔ 
 

31. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายใน
การสมทบ
กองทุน 
ประกันสังคม 

 130,000.00 6,328.00 ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

31/10/ 
2561 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

30/11/ 
2561 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกันสังค
มจังหวัด
บุรีรัมย ์
 

28/12/ 
2561 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

31/01/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

28/02/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

29/03/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

30/04/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

31/05/ 
2562 

1 

 



๓๕ 
 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

28/06/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

31/07/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

30/08/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย ์

30/09/ 
2562 

1 

32. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

 40,000.00 40,000.00 ส านักปลดั 24/07/ 
2562 

1 

33. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 6,000,000.00 446,200.00 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
ตุลาคม 

08/10/ 
2561 

1 

 
454,200.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เดือน
พฤศจิกายน 

05/11/ 
2561 

1 

 
453,200.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
ธันวาคม 

04/12/ 
2561 

1 

 
454,100.00 

เบี้ยผูสู้งอายุ
เดือน
มกราคม
2562 

03/01/ 
2562 

1 

 

 

 



๓๖ 
 

 
454,500.00 

เบี้ยผูสู้งอายุ
เดือน
กุมภาพันธ์
2562 

04/02/ 
2562 

1 

 
456,900.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
มีนาคม62 

07/03/ 
2562 

1 

 
456,500.00 

เบี้ยผูสู้งอายุ
เดือน
เมษายน 
2562 

03/04/ 
2562 

1 

 
456,100.00 

เบี้ยผูสู้งอายุ
พฤษภาคม
2562 

07/05/ 
2562 

1 

 
457,800.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เดือน
มิถุนายน
2562 

03/06/ 
2562 

1 

 
458,500.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เดือน
กรกฎาคม
2562 

05/07/ 
2562 

1 

 
459,300.00 

เบี้ยผูสู้งอายุ
สิงกาคม 

05/08/ 
2562 

1 

 
458,600.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
กันยายน
2562 

10/09/ 
2562 

1 

34. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษ ี

 150,000.00 15,000.00 นางสาว
เบญจมาศ 
โพธิ์จันด ี

01/10/  
2561 

60 

35. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกซ้อม
แผนปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

 40,000.00 40,000.00 งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
/อปพร 
/Ems 

09/08/  
2562 

1 

 

 



๓๗ 
 

36. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการกอบรม
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินฟ้ืนฟู
การแพทย์
เทศบาลต าบล   
ทะเมนชัย 

 300,000.00 300,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ EMS 

30/09/  
2562 

365 

ตาราง 14   แสดงรายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

 1.2  สรุปผลการติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7 ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย  1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" 4.การ
พัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6.การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ 7.การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  และพบว่า การ
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติจริงอยู่ในล าดับที่มาก
ที่สุด  รองลงมาเป็นการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามล าดับ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลต าบล
ทะเมนชัยได้มุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตประชาชน เพ่ือต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ที่ดีขึ้น และรวมถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาการบริหารการ
จัดการภาครัฐ การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  น าไปบรรจุลงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อยู่ในระดับ  น้อย    คือ ร้อยละ  23.14  (จ านวน 56  
โครงการ จากจ านวน 242  โครงการ)  และการน าไปด าเนินการปฏิบัติจริงยังอยู่ในระดับ ปานกลาง  คือ 
ร้อยละ  64.28  (จ านวน  36  โครงการ จากจ านวน 56 โครงการ)  เนื่องจากเทศบาลต าบลทะเมนชัยมี
งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับที่จะใช้ด าเนินการทุกโครงการ  โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปจ่ายเป็นส่วน
ของรายจ่ายประจ า ได้แก่  เงินเดือน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุส านักงานต่างๆ 
ประกอบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนามีจ านวนมาก จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือนร้อนของประชาชนก่อน  ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  คณะกรรมการฯ ได้สรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

  1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประโยชน์ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน  
ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน    โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง   มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.11  เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.25  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07  และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86  



๓๘ 
 

    2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล       
ทะเมนชัย เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ ความโปร่งใส เป็นประโยชน์ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน 
ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และรายโครงการ 
ดังนี้ 
    2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  พบว่า  ระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อยู่ในระดับ  มาก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.52 

    2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อยู่ในระดับ  ปาน
กลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
    2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อยู่ในระดับ ปาน
กลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 
    2 .4  ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  5   ด้ านก า ร พัฒนาด้ า นกา รบริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
อยู่ในระดับ  ปานกลาง    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 

2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
พบว่า   

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย อยู่ในระดับ ปานกลาง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

อภิปรายผล 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท าให้ทราบถึงแนวทางที่จะ

ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน  และน าปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามแผนฯ ได้อภิปราย
ผล  ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย        
โดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า เทศบาลได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย  ซึ่งงบประมาณส าหรับการด าเนินงานของ
เทศบาลยังไมเ่พียงพอส าหรับด าเนินการให้ได้พร้อมกันและทั่วถึงทั้งหมด 

2.  ส าหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบล ทะเมนชัย เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน  
ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน   โดยจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์  ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ อภิปรายผลได้ดังนี้  

   2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  พบว่า  ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้น าโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมาสู่การ
ปฏิบัติ  สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  แต่ยังไม่สามารถที่จะ
ตอบสนองได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เนื่องจากด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้บางพ้ืนที่ยังไม่มีถนนที่ปลอดภัย ปัญหา
น้ าท่วมขังยังท าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย โดยกองช่าง  ได้มีการพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค
ส าหรับครัวเรือนและการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติในพ้ืนที่มีปริมาณน้อย แต่ประชาชนมีความ
ต้องการมาก ท าให้การผลิตน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ
ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการเข้ามาปฏิบัติงาน 

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ประชาชน
มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  กองการศึกษา เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการจัดงานโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ  โครงการประเพณีงานสงกรานต์  งานนมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย  โครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา  โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ทะเมนชัยคัพ” ฯลฯ  อย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  

2.4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า ประชาชนมี
ความ      พึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการขยะ การลดปริมาณขยะในครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง  ประชาชนสามารถคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท  แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นต้นแบบให้กับคนในพ้ืนที่และหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน  

2.5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พบว่า ประชาชนมี
ความ   



๔๐ 
 

พึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  เนื่องจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมือง ที่ดีเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  ซึ่งท าให้มีขั้นตอนซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงาน การบริหารงานหรือการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า  
 

3.  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  พบว่า  เทศบาลต าบลทะเมนชัยควรพิจารณาโครงการที่เป็นความต้องการของ
ประชาชนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลให้ครอบคลุมและด าเนินการให้ถูกต้องเป็นธรรมโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การ
แก้ไขปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค  การจัดสรรงบประมาณและการสรรหาบุคลากรเฉพาะทางเข้ามา
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องกับงาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของต าบลให้มากขึ้น  รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ
และจัดหาช่องทางจัดจ าหน่ายเพ่ือให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนและคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถรวบรวม
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ   ดังต่อไป 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ใน

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ปานกลาง   แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประโยชน์ประโยชน์
โดยตรงต่อประชาชน  ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งยังมีความต้องการให้
ผู้บริหารน าปัญหาและความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและให้
ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ควรท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

และครอบคลุมทุกโครงการ 
2.2  ควรศึกษาและแก้ไขพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้

ประชาชนได้ 
มีคุณภาพชีวิต  ความปลอดภัยด้านทรัพย์สินและการศึกษาที่ดีข้ึน   
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562   ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" 4.  การ
พัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6.การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ 7.การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน    

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง จ านวน 160 
คน  จากการด าเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2562  และท าการสุ่มกระจายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 
3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และแบบ
ปลายเปิด (Open Form)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม 2562   ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ มีค าถามจ านวน  
5  ด้าน  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท าให้ทราบถึงแนวทางที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน  และน าปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามแผนฯ ได้อภิปราย
ผล  ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผล  พบว่า  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย โดย
ภาพรวมแสดงให้เห็นว่า เทศบาลได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชนบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย  ซึ่งงบประมาณส าหรับการด าเนินงานของ
เทศบาลยังไม่เพียงพอส าหรับด าเนินการให้ได้พร้อมกันและท่ัวถึงทั้งหมด 

2.  ส าหรับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
ต าบลทะเมนชัย เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประโยชน์ประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชน  ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์  
ดังนี้  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ อภิปรายผลได้ดังนี้  
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  พบว่า  ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้น าโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมาสู่การ
ปฏิบัติ  สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  แต่ยังไม่สามารถที่จะ
ตอบสนองได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เนื่องจากด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้บางพ้ืนที่ยังไม่มีถนนที่ปลอดภัย ปัญหา
น้ าท่วมขังยังท าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ พบว่า ประชาชน 
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย โดยกองช่าง  ได้มีการพัฒนาด้านระบบ
สาธารณูปโภค / สาธารณูปการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค
ส าหรับครัวเรือนและการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติในพ้ืนที่มีปริมาณน้อย แต่ประชาชนมีความ
ต้องการมาก ท าให้การผลิตน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ
ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการเข้ามาปฏิบัติงาน 

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  กองการศึกษา เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการจัดงานโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการประเพณีงานสงกรานต์  งานนมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย  โครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ทะเมนชัยคัพ” ฯลฯ  
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  

2.4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการ
ด้านการบริหารจัดการขยะ การลดปริมาณขยะในครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง  ประชาชนสามารถคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท  แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นต้นแบบให้กับคนในพ้ืนที่และหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน  

2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  เนื่องจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง ที่ดีเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  ซึ่งท าให้มีขั้นตอนซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
การด าเนินงาน การบริหารงานหรือการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า  

3.  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  พบว่า  เทศบาลต าบลทะเมนชัยควรพิจารณาโครงการที่เป็นความต้องการของ
ประชาชนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลให้ครอบคลุมและด าเนินการให้ถูกต้องเป็นธรรมโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การ
แก้ไขปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค  การจัดสรรงบประมาณและการสรรหาบุคลากรเฉพาะทางเข้ามา
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องกับงาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของต าบลให้มากขึ้น  รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ
และจัดหาช่องทางจัดจ าหน่ายเพ่ือให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนและคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
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