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ส่วนที่ 1
บทนา

4

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ 5 ประการคือ
(1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
(5) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
“ระบบติดตาม ” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ5 เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่
จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการ
ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่สรวย จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ. ศ.
2562) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บ6ริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่ง ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สรวย จึงได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ( environments
or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย ( policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธ์นโยบาย ( policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย ( policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

2. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่น และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล
การใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือ
เงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประ
มารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (
strengths)
จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื8่อพบจุดแข็ง
ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น
รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่ง ครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่ง ครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (5)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้ องถิ่น
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กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้ จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่ อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอต่ อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในทีเ่ ปิ ดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่ วนั ทีผ่ ้ บู ริหารท้ องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้ องปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิ บวัน โดย
อย่ างน้ อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

5. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
11
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิ
นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
5.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
๐0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ 1 แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
5.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
แม่สรวยในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตาบลแม่สรวย (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
5.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)
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6.1 ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
6.2 เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3 ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น
6.4 ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
6.5 ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให่มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6.6 ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.7 ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
6.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ปผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
6.9 การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

7. คณะกรรมการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาเทศบาลต
าบลแม่
สรวยสรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการติ
ดตามและประเมิ
นผลแผนพั
ฒนาของเทศบาลต
าบลแม่
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

7.1 นายถนอม เตชะคฤหะ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ
7.2 นายเปลี่ยน กุศล สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
7.3 นายนิวัช เสียงเย็น สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
7.4 นายสุนทร จอมสว่าง
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น กรรมการ
7.5 นางกนกพร ราชประสงค์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
7.6 นายศิรชัช ตะต้องใจ ท้องถิ่นอาเภอแม่สรวย กรรมการ
7.7 นายปราการ เหมยเมืองแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียน
แม่สรวย กรรมการ
7.8 นายศักดิ์ดา ทิมัน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กรรมการ
7.9 นายอิ่นคา แก้วสมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.10 นายสมศักดิ์ ธรรมสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.11 นายอุทัย ไชยขันธ์ ปลัดเทศบาล
เลขานุการ
กรรมการ
7.12 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ
หัวหน้าสานักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ
7.13 นางจุฬารัตน์ เตชะคฤหะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
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**********************************

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

ส่วนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

14

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น :
เป็นเลิศบริการ บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์งามตา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจ
พัฒนา
2.พันธกิจ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการนันทนาการ
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการวางผังเมือง
4. ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา :
1. มีระบบบริหารและการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนในและการนันทนาการ
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
5. ประชาชนมีอาชีพที่ดีมีรายได้พอเพียง
6. ประชาชนมีความสามัคคีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

แบบที่ 1 การกากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทา การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................... เทศบาลตาบลแม่สรวย
มี

ประเด็นการประเมิน

การดาเนินงาน

ไม่มี
การดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา








ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์














รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
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( 3 เดือน)
ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์4 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผล การดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานใน
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 ,ไตรมาสที่2 (มกราคม-มีนาคม) ,ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ,
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เทศบาลตาบลแม่สรวย
2.รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
() ไตรมาสที1่ (ตุลาคม-ธันวาคม) (
) ไตรมาสที2่ (มกราคม-มีนาคม)
(  ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลแม่สรวย
2.1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

ปี 2562
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

ปี 2563
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

ปี 2564
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

ปี 2565
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1แผนงาน

15

19,902,000

12

21,210,000

27

11,013,500

29

12,483,500

14

4,525,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

8

600,000

9

508,000

10

528,000

11

550,000

11

550,000

11

550,000

อุตสาหกรรมและการ
โยธา
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2.2 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

ปี 2562
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

ปี 2563
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

ปี 2564
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

รวม
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จานวน

งบประมาณ

โครงการ

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
และการสาธารณสุข
3.1 แผนงาน

11

4,195,000

9

3,495,000

9

4,140,000

9

4,140,000

9

4,140,000

14

325,000

14

325,000

14

285,000

14

285,000

14

285,000

1

40,000

1

40,000

1

70,000

1

70,000

1

70,000

4.1 แผนงานงบกลาง

4

2,800,750

4

2,800,750

4

2,800,750

4

2,800,750

4

2,800,750

4.2 แผนงานสร้าง

3

35,000

3

35,000

3

35,000

3

35,000

3

35,000

9

275,000

9

275,000

8

175,000

8

175,000

8

175,000

3

75,000

3

75,000

3

75,000

3

75,000

3

75,000

2

130,000

2

130,000

3

1,130,000

3

1,130,000

3

1,130,000

24

1,119,000

25

1,489,000

25

699,000

25

699,000

25

699,000

97

29,404,750

94

30,352,750

110

20,953,250

112

22,423,250

112

22,423,250

การศึกษา
3.2 แผนงาน
สาธารณสุข
3.3แผนงานงบกลาง
4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
ฯ

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
4.3แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
4.4 แผนงาน
การศึกษา

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
6.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป
รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)
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2.2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561
ถึงเดือน กันยายน 2562
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ ที่
เสร็จ

จานวนโครงการ จานวนโครงการที่
ที่อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ

จานวนโครงการ จานวนโครงการ ที่ จานวนโครงการ ทั้งหมด
ที่มีการยกเลิก
มีการเพิ่มเติม

จา

งบ

นวน

ประมาณ

จา
นวน

จา
นวน

งบ
ประมา

จา
นวน

งบ
ประมาณ

จา
ประมาณ นวน
งบ

จานวน งบ

งบ

ประมาณ

ประมาณ

ทั้งหมด

ณ

1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1แผนงานเคหะและ
ชุมชน
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2.2 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
สาธารณสุข
3.1 แผนงาน
การศึกษา
3.2 แผนงาน
สาธารณสุข
3.3 แผนงานงบกลาง

4

224,239

-

-

1

4,360,000

-

-

5

1,191,900

10

5,779,349

1

18,420

-

-

-

-

-

-

-

-

1

18,420

11

501,157

-

-

-

-

-

-

-

-

11

501,157

7

3,474,634.42

-

-

-

-

-

-

-

-

7

3,474,634.42

15

207,697

-

-

-

-

-

-

-

-

15

207,697

1

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ ที่

จานวนโครงการ

จานวนโครงการที่

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ จานวนโครงการ

เสร็จ

ที่อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ที่มีการยกเลิก

ที่มีการเพิ่มเติม

ทั้งหมด

จา งบ
นวน ประมาณ

จา
นวน

จา
นวน

จา
นวน

จานวน งบ

จา

งบ

นวน

ประมาณ

งบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ

งบ

19

ประมาณ

ประมาณ

ทั้งหมด
4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
4.1 แผนงานงบกลาง

4

2,769,450

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2,769,450

4.2 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
4.3แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

2

15,440

-

-

-

-

-

-

-

-

2

15,440

7

505,508

-

-

-

-

-

-

-

-

7

505,508

4.4แผนงาน
การศึกษา

1

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

50,000

2

105,997

-

-

-

-

-

-

-

-

2

105,997

14

522,288

-

-

-

-

-

-

-

-

14

522,288

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
6.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี พ.ศ.2562 และได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ระบบไฟฟ้า
และหลังคา
2 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
3 โครงการขุดลอกคลองระบายน้า
4 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
5 โครงการปรับปรุงท่อประปา(ท่อเมน)
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเรียบข้าง
สวนสาธารณะเทศบาลตาบลแม่สรวย
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
(เหมืองกอง)
8 การติดตั้งโคมไฟฟ้า(หลังเต่า)

20
ห้วงเวลา งบประมาณที่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ส.ค.62 47,000+90,000
พ.ย.61-ก.ย.
62
ส.ค.62

60,749

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาสุขฯ
หน้า 31
กองช่าง

18,790

กองช่าง

มี.ค.

7,700

กองช่าง

63
(การกันเงิน)
63
(การกันเงิน)
63
(การกันเงิน)
63
(การกันเงิน)
63
(การกันเงิน)

4,360,000

กองการประปา

295,000

กองช่าง

395,000

กองช่าง

192,000

กองช่าง

88,900

กองช่าง

221,000

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างรั้วราวเหล็กลานทางเดิน คสล.
พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ณ สวนสาธารณะเทศบาลตาบลแม่
สรวย
10 โครงการก่อสร้างป้าย ป้ายโครงการ “สวนสาธารณะ
63
เฉลิมพระเกียรติ” ฯ
(การกันเงิน)
รวมยอดเงิน

5,779,349

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
ก.ค.-ส.ค.62

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ
18,420

1 ม.ค.62

1,540

กองการศึกษา

1

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

2

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส.ค.62

10,279

3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

เม.ย.62

87,073

4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

พ.ย.61

121,444

5

โครงการสรงน้าพระธาตุจอมแจ้งเนื่องในวันวิสาขบูชา

6

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

7

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม

8

โครงการตักบาตรเทโวโรหนะในวันออกพรรษา

9
10
11

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานพิธีการต่างๆ
(วันพ่อ วันแม่ วันปิยะ บวงสรวงศาลสมเด็จฯ)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อุดหนุนโครงการเจียงฮายเกมส์
รวมยอดเงิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม

พ.ค.-มิ.ย. 62

8,040

ก.ค.62

11,030

ก.ย.62
ต.ค.60
ต.ค.61-ส.ค.62
เม.ย.62
ต.ค.61

ห้วงเวลา

21
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

280
2,500
182,261

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัด

8,290 งานพัฒนาชุมชน
50,000 กองการศึกษา
501,157

งบประมาณที่

หน่วยงานที่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

1
2
3
4

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย)และอาหารกลางวัน ศพด.
โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด. และโรงเรียน
อนุบาลแม่สรวย
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ( ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้

ดาเนินการ

ได้ดาเนินการ

ต.ค.61-ก.ย.62

1,996,000+
246,140

กองการศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62 1,029,884.42

กองการศึกษา

พ.ย.61
ส.ค.62

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย (จัดซื้อ
พ.ค.62
หนังสือเรียน+ค่าอุปกรณ์การเรียน)
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6
ก.ย.62
ทต.แม่สรวย
อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์รักศิลป์ถิ่นไทยสากล
7
ก.ค.62
ให้กับโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
3.2 แผนงานการสาธารณสุข
1 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ก.พ.-ก.ย.62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
2
มี.ค.-ก.ย.62
สุนัขบ้าฯ
โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อและส่งเสริมสุขภาพ
3
เม.ย.-มิ.ย.62
สาหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าทิ้งจากชุมชนสู่แหล่งน้า
4
พ.ค.-ก.ย.62
ธรรมชาติ
5 โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
ส.ค.-ก.ย.62
6 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
ก.ค.,ก.ย.62
7 โครงการสร้างพื้นที่สีเขียว
ม.ค.,ก.ย.62
8 โครงการอาหารปลอดภัย
เม.ย.,ส.ค.62
9 โครงการป้องกันและควบคุมหนอนพยาธิ
ก.ค.62,ก.ย.62
10 โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในสภาวะหมอกควัน
ม.ค.62
11 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ต.ค.61-ก.ย.62
12 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ก.ค.62
5

93,500
7,950
22,000
69,160
10,000

รับผิดชอบ
22

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

25,837 กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
15,374
20,190 กองสาธารณสุขฯ
6,730 กองสาธารณสุขฯ
8,828
4,272
17,260
2,120
2,940
7,740
33,200
3,206

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

13

อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้โครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและ
14
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ,โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 12
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้โครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข โครงการป้องกันและ
15
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ,โครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 15
3.3 แผนงานงบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ก.ค.62

20,000 กองสาธารณสุขฯ
23

พ.ค.62

20,000 กองสาธารณสุขฯ

พ.ค.62

20,000 กองสาธารณสุขฯ

ธ.ค.61

40,000 กองสาธารณสุขฯ

รวมยอดเงิน

3,757,171.42

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แผนงานงบกลาง
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
สมทบกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ห้วงเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,959,100
96,000
513,600
200,750

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ก.ค.62

14,020

สานักปลัด

มิ.ย.62

1,420

สานักปลัด

ก.พ.62
ก.ค.62

14,364
62,400

สานักปลัด
สานักปลัด

ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ต.ค.61-ก.ย.62
ก.ย.62

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชน
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
2 โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว
1

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
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(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562)

3
4

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
โครงการสายตรวจ อปพร.
โครงการอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัยให้กับ
5
ประชาชนในเขต เทศบาลตาบลแม่สรวย
6 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
7 อุดหนุนยาเสพติด อ.แม่สรวย
4.4 แผนงานการศึกษา
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ธ.ค.61, เม.ย.62
ธ.ค.61, เม.ย.62

15,224
2,100

สานักปลัด
ส24านักปลัด

ก.ค.62

1,420

สานักปลัด

ก.ย.62
มี.ค.62

400,000
10,000

สานักปลัด
งานป้องกัน

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
ม.ค.62

รวมยอดเงิน

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ
50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

3,340,398

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ห้วงเวลา
งบประมาณที่ได้ หน่วยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
1 โครงการปรับปรุงและปรับเกลี่ยพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ ต.ค.61,ก.ย.62
80,000 กองสาธารณสุขฯ
2 โครงการการจัดการขยะชุมชนในชุมชน
มี.ค.,ก.ย.62
25,997 กองสาธารณสุขฯ
รวมยอดเงิน
105,997
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ห้วงเวลา
งบประมาณที่ได้ หน่วยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พ.ค.-มิ.ย.62
114,224
สานักปลัด
2 โครงการวันเทศบาล
เม.ย.62
23,920
สานักปลัด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการมี
สานักปลัด
3
มิ.ย.62
5,869
ส่วนร่วมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจ้างสถาบันสารวจความพึงพอใจ
ก.ย.62
สานักปลัด
4
11,000
5

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ส.ค.62

88,990

สานักปลัด
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส.
โครงการเทศบาลน่าอยู่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
อุดหนุนโครงการจัดงานศาลสมเด็จฯ
อุดหนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานถวาย
สักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช
อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี

ส.ค.62
พ.ค.62

1,955
13,830

สานักปลัด
สานั25กปลัด

ธ.ค.61

35,000

สานักปลัด

ต.ค.61
ธ.ค.61

15,000
50,000

สานักปลัด
สานักปลัด

ธ.ค.61

15,000

สานักปลัด

ม.ค.62

30,000

สานักปลัด

มี.ค.62
ก.ค.62

5,000
112,500

สานักปลัด
สานักปลัด

รวมยอดเงิน

522,288

2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
เงินสะสม
รวม
จานวนเงิน
ร้อยละ จานวน
ร้อย จานวนเงิน
ร้อยละ
เงิน
ละ
ละละ
5,779,349 41.26
5,779,349 41.26

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3.58
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 501,157
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 3,757,171.42 26.82
การศึกษาและการสาธารณสุข

-

-

-

-

501,157

3.58

3,757,171.42 26.82

3,340,398 23.85
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 3,340,398 23.85
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
0.76
105,997 0.76
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 105,997
การบริหารจัดการ
ทรั
3.73
522,288 3.73
6.ยุพทยากรธรรมชาติ
ธศาสตร์การพัฒและ
นาด้าน 522,288
สิการเมื
่งแวดล้
อม
องและการบริ
หาร
- โครงการคลองส่งน้าลา
รวม
14,006,360.42 100.0
- 14,006,360.4 100.0
เหมืองหนองบัวเพื่อการเกษตร
41.29
พื้นที่ หมู่ที่ 5,12 ตาบล
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ส่วนที่ 3
27

ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินการเสร็จ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณที่
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ ที่ได้รับ
เบิกจ่ายไป
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
30,700
25,000
21 ม.ค.62
สารสนเทศ DLTV

รวมงบประมาณ

25,000
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ส่วนที่ 4
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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1. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้วางไว้มีจานวนมากกว่าการดาเนินงาน
จริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามโครงการการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจาทุกปี มี
ประชาชนเข้าร่วมน้อยมากส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณาโครงการ
3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ไม่ให้ความสาคัญกับ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
29
คาชี้ แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมิกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เทศบาลตาบลแม่สรวย
2.ตุลาคม 2562 ...............................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2562
1.

ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-6.ยุโครงการคลองส่
าเหมื
องหนองบั
วเพื่อการเกษตร
ทธศาสตร์การพังน้ฒาลนาด้
านการเมื
องและการบริ
หาร พื้นที่
หมู่ที่ 5,12 ตาบล
รวม
แม่สรวย

จานวนโครงการ ที่ จานวนโครงการที่ได้
ปรากฏอยู่ใน
ปฏิบัติและอยู่ระหว่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติ (รอบปี)
(พ.ศ.2561-2565)
เฉพาะปี 2562
12

10

12
24
19

12
23
14

2

2

25
94

14
75

คิดเป็นร้อยละ 79.78
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