
 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริการท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นได้จากการติดตามต่อนายกเทศมนตรีต าบลหาดเจ้าส าราญ 
 คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ต าบล และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
 การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ตามอ านาจทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนชองแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อย เพียงใด เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3) ท าให้ความว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 4) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น 
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 5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับขั้นตอนการท างานให้มีความกระจ่าง
ชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
 6) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้สนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท างานประเมินผลต่าง ๆ) 
 8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงส่วนใดบ้าง 
 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 ดังนี้ 
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นจ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม(1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ส่วนที่ 2 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์  “หาดเจ้าส าราญ พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว ตามศาสตร์พระราชา” 
พันธกิจ 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 2. พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 4. ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 
 6. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้จากการมีส่วนร่วม 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. งานด้านคมนาคมและขนส่งก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา

ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พัฒนาระบบจราจร 
2. งานด้านการสาธารณูปโภคพัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา 
พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
3.งานด้านการผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
2. งานด้านการสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
3. งานด้านการศึกษา 
4. งานด้านการสาธารณสุข 
5. งานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ท่องเที่ยว 

1. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
2. งานด้านพาณิชยกรรม 
3. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
4. งานด้านการท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. งานด้านจัดการขยะ/น้ าเสียในชุมชน 
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3. งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การ
บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
2. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกัน
การทุจริต 
3. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
4. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 
5. งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ท่องถิ่น 
6. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
ส่วนที่ 3 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่ างน้อยปีละหนี่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขึ้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. ข้อ 28 ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสถาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง    จ านวนสองคน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
    (โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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