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คํานํา
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผู$บริหาร
ที่จะได$ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช,วงเวลาที่ผ,านมา เพื่อวัดผลการดําเนินงานว,าสามารถปฏิบัติงานได$บรรลุ
ตามเป.าหมายและวัตถุป ระสงค0ของการพัฒ นาหรือไม, สําหรับใช$เปนแนวทางในการวางแผนการพั ฒ นาใน
อนาคต สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕64) ของเทศบาลตําบล
สันโป<ง เปนการติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบป1ที่ผ,านมา (๑ ตุลาคม ๒560 – ๓0 กันยายน ๒๕61 ) โดย
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร0การพัฒนา ซึ่งแบ,งออกเปน ๗ ด$าน ได$แก, ด$าน
โครงสร$ างพื้ น ฐานและสาธารณู ป โภค ด$ า นเศรษฐกิ จ การค$ า การลงทุ น ด$ านทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล$อม ด$านวัฒนธรรม / ศาสนา / ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปJญญาท$องถิ่น ด$านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาและสาธารณสุข และด$านการบริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี และด$านการเสริมสร$างความสงบสุข
และการมีส,วนร,วมในการพัฒนาท$องถิ่น เพื่อวัดผลการดําเนินงานว,าสามารถปฏิบัติงานได$บรรลุวัตถุประสงค0
และเป.าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว$หรือไม, อย,างไร แล$วจัดทํารายงานผลเสนอผู$บริหารเพื่อใช$เปนแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาเทศบาลในป1ต,อไป
การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท$องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ของ
เทศบาลตําบลสันโป<ง ฉบับนี้ ได$รับความร,วมมือเปนอย,างดีจากทุกส,วนราชการที่ให$ความอนุเคราะห0ข$อมูล
จนทําให$การดําเนินงานสําเร็จลุล,วงไปได$ด$วยดี และหวังเปนอย,างยิ่งว,ารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน0 สําหรับ
คณะผู$บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส,วนราชการและผู$ที่เกี่ยวข$อง เพื่อใช$เปนข$อมูลในการวิเคราะห0ตัดสินใจ
บริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาได$อย,างมีประสิทธิภาพและส,งผลให$ท$องถิ่นมีการพัฒนา
อย,างยั่งยืน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท$องถิ่น
เทศบาลตําบลสันโป<ง
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บทที่ 1
บทนํา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก$ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให$แก,องค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ส,งผลให$องค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน$าที่ต,างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด$านโครงสร$างพื้นฐาน
ด$านงานส,งเสริมคุณ ภาพชีวิต ด$านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร$อย ด$านการ
วางแผน การส,งเสริมการลงทุ น พาณิ ชยกรรม และการท, องเที่ ยว ด$านการบริหารจัด การ และการอนุ รัก ษ0
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม และด$านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปJญญาท$องถิ่น แม$ว,าองค0กร
ปกครองส,วนท$องถิ่นจะมีอํานาจหน$าที่เพิ่มมากขึ้น แต,องค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นส,วนใหญ,ยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ทั้ งทรัพยากรบุ คคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ0 เพื่อให$การดําเนิ นงานขององค0กรเปนไปอย,างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร,งใส และเกิดประโยชน0สูงสุดแก,ท$องถิ่นของตน จึงกําหนดให$องค0กร
ปกครองส,วนท$องถิ่น มีหน$าที่จัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให$องค0กร
ปกครองส,วนท$องถิ่นสามารถดําเนินงานได$ตามเป. าหมายที่วางไว$ จึงจําเปนต$องมีการกําหนดแผนพั ฒนาที่
สามารถตอบสนองต,อการทํางานเพื่อพัฒนาท$องถิ่นและสามารถบ,งชี้ความสําเร็จของแผนได$ด$วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ
๑) เปนการลดความไม,แน,นอนและปJญหาความยุ,งยากซับซ$อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทําให$เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม,ๆ เข$ามาในองค0กร
๓) ทําให$การดําเนินการขององค0กรบรรลุเป.าหมายที่ปรารถนา
๔) เปนการลดความสูญเปล,าของหน,วยงานที่ซ้ําซ$อน และ
๕) ทําให$เกิดความแจ,มชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด สํ าหรับ อนาคต เพื่ อให$ องค0 ก ารบรรลุ ผ ลที่ ป รารถนา จากที่ ก ล, าวมาข$ างต$ น แม$ ว,าองค0 ก ร
ปกครองส,วนท$ องถิ่น จะมีแผนพัฒ นาท$ องถิ่ นที่ ดีเท,าไรก็ตาม แต,หากไม,ส ามารถบ,งชี้ถึงผลการดํ าเนินงานที่
เกิดขึ้นได$ ก็ไม,สามารถที่จะบ,งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท$องถิ่นได$ “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ช,วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบ,งชี้ว,า
ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเป.าหมายหรือไม,อย,างไร เพื่อนําข$อมูลดังกล,าวมาใช$ในการ
ปรับปรุง แก$ไข ขยายขอบเขต หรือแม$แต,ยุติการดําเนินงาน
การติ ด ตามและการประเมิ น ผลถื อได$ว,า เปนเครื่ องมือ ที่ จํา เปนในการปรับ ปรุง ประสิ ท ธิภ าพของ
โครงการที่ ดํ า เนิ น การอยู, โดยที่ “การติ ด ตาม” (monitoring) หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการซึ่ ง ถู ก
ออกแบบมา เพื่อให$ข$อมูลป.อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปJญหาที่กําลังเผชิญอยู,และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม,มีระบบติดตามของโครงการแล$ว ย,อมส,งผลให$เกิดความล,าช$าใน
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การดําเนินงานให$ลุล,วง ค,าใช$จ,ายโครงการสูงเกิน กว,าที่กําหนดไว$ กลุ,มเป.าหมายหลักของโครงการไม,ได$รับ
ประโยชน0หรือได$รับน$อยกว,าที่ควรจะเปน เกิดปJญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย$งในการปฏิ บัติ งานภายในหน, วยงานหรือระหว,างหน,วยงานกับกลุ,มเป.าหมายที่ได$ รับ
ประโยชน0จากโครงการ ในทางตรงกันข$าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล$ว จะก,อให$เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช$ต$นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด$านต,างๆ เปนการให$ข$อมูลป.อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป.าหมายของ
โครงการต,างๆ การระบุปJญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก$ปJญหา การติดตามดูความสามารถใน
การเข$าถึงโครงการของกลุ,มเป.าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส,วนต,างๆ ในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส,วนใหญ,แล$วผู$บริหารโครงการมักจะไม,ให$ความสําคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว,าเปนสิ่งที่ต$องใช$เทคนิคเชิงวิชาการค,อนข$างสูง จึงปล,อยให$เปนหน$าที่
ของหน,วยงานระดับสูงกว,าเปนผู$ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค,าใช$จ,ายสูง และก,อให$เกิดความยุ,งยากซับซ$อน
ในทางปฏิบัติ อย,างไรก็ตามในความเปนจริงแล$วขึ้นอยู,กับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยู,ในแต,ละโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได$ว,าการวางระบบติดตามไม,จําเปนที่จะต$องแบกรับภาระต$นทุนที่สูงหรือมีความซับซ$อน
แต,อย,างใด บางโครงการมีระบบติ ดตามที่ อาศั ยพนั กงานชั่ วคราว (part-time) เพี ย งคนเดีย ว โดยมีหน$า ที่
จัด ทํ ารายงานการติ ดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย พนั กงานเต็ มเวลา (full-time) เพี ยง
จํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช$วิธีติดตามที่ก,อให$เกิดประสิทธิภาพใน
การใช$ต$นทุนสูงสุดในส,วนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเช,นเดียวกับ
การติด ตาม เพราะผลที่ ได$จากการประเมินจะใช$ในการปรับปรุง แก$ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ การ
ดําเนินการซึ่งขึ้นอยู,กับวัตถุประสงค0ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบ,งชี้ว,าแผนงานที่
กําหนดไว$ได$มีการปฏิบัติหรือไม, อย,างไร อันเปนตัวชี้วัดว,าแผนหรือโครงการที่ได$ดําเนินการไปแล$วนั้นให$ผล
เปนอย,างไร นําไปสู,ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว$หรือไม, อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ
ตรวจสอบดูว,ามีความสอดคล$องกับการใช$ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ ได$จากการติดตามและ
ประเมิ น ผลถื อ เปนข$ อ มู ล ย$ อนกลั บ (feedback) ที่ ส ามารถนํ า ไปในการปรั บ ปรุ ง และการตั ด สิ น ใจต, อ ไป
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณค,าและการตัดสินใจอย,างมีหลักเกณฑ0โดยใช$ข$อมูลที่
เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล$วการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค0กรปกครอง
ส,วนท$องถิ่นเพื่อให$เกิดความโปร,งใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ได$ว,าการพัฒนาท$องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการ
ต,อหรือยุติโครงการต,างๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร$างระบอบประชาธิปไตยในท$องถิ่น เพราะว,า
การดําเนินการใดๆ ของหน,วยงานหรือองค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว$แล$ว
และที่ได$จัดทําเปนงบประมาณรายจ,ายได$รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติ ด ตามการประเมิ น ผลโดยหน, วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม สมาชิ ก สภาท$ องถิ่ น
ประชาชนในท$องถิ่นล$วนเปนกระบวนการมีส,วนร,วมเพื่อให$เกิดความโปร,งใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเป.าหมายขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผน
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จากเหตุผลดังกล,าว เทศบาลตําบลสันโป<ง จึงต$องการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลสันโป<ง ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว,างเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕60 ถึ ง กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบี ย บระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว, า ด$ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข$อ ๒๙ แก$ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕61 ข$ อ ๑๓ และ ข$ อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท$ อ งถิ่ น จะต$ อ ง
ดําเนินการ (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได$จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต,อผู$บริหารท$องถิ่น เพื่อให$ผู$บริหารท$องถิ่นเสนอต,อสภาท$องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท$องถิ่น พร$อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนในท$องถิ่นทราบในที่เปmดเผยภายในสิบห$าวัน
นับแต,วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล,าวและต$องปmดประกาศไว$เปนระยะเวลาไม,น$อยกว,าสามสิบวัน
โดยอย,างน$อยป1ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป1
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค0 ก รและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค คลในองค0 ก รว, าแผนยุ ท ศาสตร0 และ
แนวทางที่ถูกกําหนดไว$ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค0จริงหรือไม, สนองตอบต,อความ
ต$องการของประชาชนหรือผู$ที่มีส,วนได$เสียทุกฝ<ายหรือไม, การติดตามและประเมินผลนี้ไม,ไช,การตรวจสอบ
เพื่ อการจั บผิ ด แต, เปนเครื่องมื อทดสอบผลการทํ างานเพื่ อให$ ทราบว,าผลที่เกิด ขึ้น ถูก ต$องและเปนไปตาม
วัตถุประสงค0มากน$อยเพียงไร เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร0การพัฒนา แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1
ว,าเปนไปตามความต$องการของประชาชนในท$องถิ่น หรือไม, นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว$ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส,วนร,วมของประชาชนหรือการประชาคมท$องถิ่นได$ดําเนินการตามเป.าหมายที่กําหนดไว$หรือไม,
ระยะเวลาในการดําเนิ นการสอดคล$องกับงบประมาณและสภาพพื้น ที่ของท$องถิ่นหรือไม, การติดตามและ
ประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือล$มเหลวของยุทธศาสตร0การพัฒนาและแผนพัฒ นาท$องถิ่นสี่ป1
สิ่งที่จะได$รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช,วยทําให$ผู$บริหารท$องถิ่นนําไปเปน
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร0การพัฒนา แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 และการเปลี่ยนแปลงของ
พื้ น ที่ แ ละนโยบายของรั ฐบาลหรืออาจใช$ เปนเครื่ องมือ ในการเลื อกที่ จะกระทํ าหรื อไม, ก ระทํ า หรือ ยกเลิ ก
โครงการในกรณี ที่ เห็ น ว, าไม, เกิ ดความคุ$ ม ค, าต, อ ประชาชนหรื อ ประชาชนไม, พึ ง พอใจ ซึ่ ง การติ ด ตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท$องถิ่น ประชาชนในพื้นที่
องค0 ก รภาคประชาสั งคมหรือ องค0 ก รทางสั งคม องค0 ก รเอกชน หน, ว ยงานราชการที่ มี ห น$ า ที่ กํ ากั บ ดู แ ล
หน,วยงานราชการอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือผู$รับผิดชอบโครงการโดยตรง
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2. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นว,าดําเนินการได$ตามเป.าหมายที่กําหนดไว$หรือไม, ทําให$ทราบและ
กํ าหนดทิ ศทางการพั ฒ นาได$ อย, างเปนรูป ธรรม และเกิ ดความชั ดเจนที่ ทํา ให$ ท ราบถึ งจุ ด แข็ง (strengths)
จุดอ,อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปJญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ
กิจกรรมต,างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค0กร บุ คลากร สภาพพื้ นที่และผู$มีส,วนเกี่ยวข$องเพื่อนํ าไปสู,การปรับ ปรุง
แผนงานให$ เกิ ด ความสอดคล$ องกั บ สภาพแวดล$ อ มในสั งคมภายใต$ ค วามต$ อ งการและความพึ ง พอใจของ
ประชาชนและนําไปสู,การวางแผนการพัฒนาในป1ต,อๆ ไป เพื่อให$เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค,าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต$องเร,งรีบดําเนินการและจะต$องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยาย
โครงการ งานต,างๆ ที่เปนจุดแข็ง เมื่อพบจุดอ,อนต$องหยุดและลดถอยปJญหาลงให$ได$ ดําเนินการปรับปรุงให$
ดีขึ้น และเมื่อมีโอกาสก็จะต$องใช$พันธมิตรให$เกิดประโยชน0เพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต,างๆ
พร$อมการปรับปรุงและเร,งรีบดําเนินการสิ่งเหล,านี้จะถูกค$นพบเพื่อให$เกิดการพัฒนาท$องถิ่น โดยการติดตาม
และประเมิ น ผลซึ่ งส, งผลให$ เกิ ด กระบวนการพั ฒ นาท$ องถิ่ น อย, างเข$ ม แข็ งและมี ค วามยั่ งยื น เปนไปตาม
เป.าประสงค0ที่ตั้งไว$ได$อย,างดียิ่ง ามและประเมิน ผ วัต ถุป ระสงค์ ข องการติด ตามและประเมิน ผล
3. วัตถุประสงค?ของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลสันโป<งที่ได$รับงบประมาณดําเนินการแล$ว
๒) เพื่ อปรับ ปรุงแผนงาน สําหรับใช$เปนฐานข$อมูลในการกําหนดแนวทางการพั ฒนา /แผนงาน/
โครงการและการจัดทําแผนพัฒนาในป1ต,อไป
3) เพื่อปฏิบัติให$เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข$อง
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต, ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท$ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว,าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข$อ ๒๘ ดังนี้
ให$ผู$บริหารท$องถิ่นแต,งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท$องถิ่น
ประกอบด$วย
๑) สมาชิกสภาท$องถิ่นที่สภาท$องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒) ผู$แทนประชาคมท$องถิ่นที่ประชาคมท$องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓) ผู$แทนหน,วยงานที่เกี่ยวข$องที่ผู$บริหารท$องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔) หัวหน$าส,วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) ผู$ทรงคุณวุฒิที่ผู$บริหารท$องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให$คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน$าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหน$าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข$อ ๒๘ ให$มีวาระอยู,ในตําแหน,งคราวละสองป1และอาจได$รับการคัดเลือกอีกได$
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ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติ ดตามแลประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท$ องถิ่น กํ าหนดแนวทาง วิธีก ารในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กร
ปกครองส,วนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข$อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท$องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข$อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได$จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต,อผู$บริหาร
ท$องถิ่น เพื่อให$ผู$บริหารท$องถิ่นเสนอต,อสภาท$องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท$องถิ่น พร$อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให$ ประชาชนในท$องถิ่นทราบในที่เปmดเผยภายในสิบห$ าวันนับ แต,วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล,าวและต$องปmดประกาศไว$เปนระยะเวลาไม,น$อยกว,าสามสิบวันโดยอย,าง
น$อยป1ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด$วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ขั้นตอนที่ ๕
ผู$บริหารท$ องถิ่นเสนอผลการติด ตามและประเมิ น ผลต,อสภาท$องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท$องถิ่น พร$อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนในท$องถิ่นทราบในที่
เปmดเผยภายในสิบห$าวันนับแต,วันที่ผู$บริหารท$องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล,าวและต$องปmด
ประกาศโดยเปmดเผยไม,น$อยกว,าสามสิบวัน โดยอย,างน$อยป1ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป1
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว, าด$ วยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค0 ก รปกครองส,ว น
ท$องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
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ผังขันตอนการดําเนิน การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติด ตามและ
ประเมิน ผล
แผนพัฒนา

กําหนดแนวทาง วิธ ีก ารในการติด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒนา

ดําเนิน การติด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ#งได้จ ากการ
ติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่ อ ผู้บ ริห าร
ท้ อ งถิ#น

ผู้บ ริห ารท้ อ งถิ#น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ#น คณะกรรมการ
พัฒนาท้ อ งถิ#น

ประกาศผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ#น ทราบ
ในที#เ ปิ ดเผยภายในสิบ ห้ าวั น นั บ แ ต่ วั น ที# ผ้ ู บ ริ ห ารท้ อ งถิ#น เสนอผลการติด ตามและ
ประเมิน ผลดัง กล่ าวและต้ อ งปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่ น้ อ ยกว่ าสามสิบ วัน โดยอย่ าง
น้ อ ยปี ละหนึ#งครั งภายในเดือ นธัน วาคมของทุก ปี
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันโป<ง ได$กําหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสันโป<ง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู,มือของกรมส,งเสริมการปกครองท$องถิ่น ดังนี้
 หนั ง สื อ กรมส, ง เสริ ม การปกครองท$ อ งถิ่ น ด, ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 2329 ลงวั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นในรอบ
ป1
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด,วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ0การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท$องถิ่นขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด,วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด$วยการจัดทําแผนขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ. ๒๕61
 คู,มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู,การปฏิบัติขององค0กรปกครองส,วน
ท$องถิ่น (โดยกรมส,งเสริมการปกครองท$องถิ่นร,วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร0)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู,มือดังกล,าวคณะกรรมการจึงได$กําหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล ดังนี้
๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล$ อ ง (relevance) ความพอเพี ย ง (adequacy)

ความก$าวหน$า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ0และผลผลิต
(outcome and output) การประเมิน ผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปนไปตามห$วงเวลาที่กําหนดเอาไว$ในแผนการดําเนินงานหรือไม, และ
เปนห$วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต,อถูกต$องหรือไม, มีความล,าช$าเกิดขึ้นหรือไม,
(๒) ความสอดคลอง (relevance)
มีความสอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ,นดิน ยุทธศาสตร0ประเทศ ค,านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร0และนโยบายของ
คณะรั ก ษาความสงบแห, ง ชาติ (คสช.) ยุท ธศาสตร0 ก ารพั ฒ นากลุ, มจั งหวั ด ยุ ท ธศาสตร0ก ารพั ฒ นาจั งหวั ด
ยุทธศาสตร0การพัฒนาองค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท$องถิ่น (ด$านการเกษตรและแหล,งน้ํา) วิสัยทัศน0 พันธกิจ จุดมุ,งหมายเพื่อการ
พัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู$บริหาร รวมทั้งปJญหา ความต$องการของประชาคมและชุมชน
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(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุ โครงการในแผนพั ฒ นาเปนโครงการที่ มี ค วามจํ า เปนต, อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก$ ไขปJ ญ หาที่ เกิด ขึ้ น ได$ ในชุ ม ชน และสามารถดํ าเนิ น การได$ ต ามอํ านาจหน$ า ที่ ข องท$ องถิ่ น โดย
คํานึงถึงงบประมาณของท$องถิ่น
(๔) ความกาวหนา (Progress)
พิจารณาถึงความก$าวหน$าในอนาคตของท$องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน
มีโครงสร$างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได$สะดวก ปลอดภัย
ประชาชนมี น้ํ าใช$ในการอุ ป โภค-บริ โภคทุ ก ครัว เรื อน ประชาชนมีไฟฟ. าใช$ ครบทุ ก ครัวเรือน และมี ไฟฟ. า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล,งน้ําในการเกษตรพอเพียง
๒) ดานงานส1งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็ ก ได$ รั บ การศึ ก ษาบั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน ผู$ สู ง อายุ ผู$ พิ ก าร ผู$ ป< ว ยเอดส0
ผู$ด$อยโอกาสได$รับการดูแลอย,างทั่วถึงกลุ,มอาชีพมีความแข$งแข็ง โรคติดต,อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม,ลดลง
สภาพความเปนอยู,ดีขึ้น มีที่อยู,อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร,างกายแข็งแรง
๓) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
ประชาชนได$รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท1องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท,องเที่ยวใน
ท$องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได$เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต
๕) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ไม, ถู กทํ าลาย สภาพแวดล$ อมในชุ ม ชนดีขึ้ น ปราศจาก
มลภาวะที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย,างเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น
๖) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป_ญญาทองถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปJญญาท$องถิ่นท$องถิ่นยังคงอยู,และได$รับ
การส,งเสริมอนุรักษ0สู,คนรุ,นต,อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท$องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และ
เข$ามามีส,วนร,วมในการอนุรักษ0 ฟyzนฟู และสืบสานภูมิปJญญาและคุณค,าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เปนชี วิ ต ค, า นิ ย มที่ ดี ง าม และความเปนไทย รวมทั้ ง ได$ เรี ย นรู$ ค วามสํ า คั ญ รู$ จั ก วิ ถี ชี วิ ต รู$ ถึ ง คุ ณ ค, า ของ
ประวัติศาสตร0ในท$องถิ่น ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของท$องถิ่น อันจะสร$างความภูมิใจและจิตสํานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท$องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว,าสามารถดําเนินการได$บรรลุวัตถุประสงค0หรือไม,
มีผลกระทบเกิ ดขึ้ น หรือไม, ผู$เข$ าร,วมโครงการมี ค วามพึ งพอใจหรือไม, การดํ าเนิ นโครงการสามารถแก$ ไข
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ปJญหาของชุมชนได$หรือไม, งบประมาณถูกใช$ไปอย,างประหยัดและคุ$มค,า ทรัพย0สินของ เช,น วัสดุ อุปกรณ0
ครุภัณฑ0 ถูกใช$ไปอย,างคุ$มค,า มีการบํารุงรักษาและซ,อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม,
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน$อยเพียงใด ปJญหาของชุมชนประชาชนได$รับการแก$ไข
หรือไม, มีผลกระทบต,อประชาชนในชุมชนหรือไม,
(๗) ผลลัพธ?และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได$รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส,งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เปนการประเมิ น ถึ ง ผลกระทบต, อ ชุ ม ชนและสั ง คมและหน, วยงานที่ เกี่ ย วข$ อ ง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต,อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล$อม สิ่งแวดล$อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ
ว,ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย,างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต$องหรือไม,
๕.๒ การวิเคราะห?สภาพแวดลอมของทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห0สภาพแวดล$อมท$องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู,บ$านที่บางส,วนหรือและส,วนใหญ,อยู,ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข$างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ0ซึ่งกันและ
กั น กั บ สภาพแวดล$ อ มภายใต$ สั ง คมที่ เปนทั้ ง ระบบเปm ด มากกว, า ระบบปm ด ในปJ จ จุ บั น โดยการวิ เคราะห0
สภาพแวดล$อมเปนการวิเคระห0สภาพแวดล$อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห?สภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห0สภาพแวดล$อม
ภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปJจจัยหรือข$อมูลจากสภาพแวดล$อมภายนอกที่มีผลกระทบ
ต,อท$องถิ่น เช,น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล$อม วิเคราะห0เพื่อให$เกิด
การบู รณาการ (integration) ร,วมกั นกั บองค0 ก รปกครองส, วนท$ องถิ่ น หน, วยงานราชการหรื อรัฐวิ ส าหกิ จ
การวิเคราะห0 สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุ ถึ งโอกาสและอุ ปสรรคที่จะต$ องดํ าเนิ นการและแก$ ไขปJญ หาที่
เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห?สภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปJจจัยหรือข$อมูลจากสภาพแวดล$อมในท$องถิ่น
ปJจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดอ,อนที่องค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได$ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให$มีการวิเคราะห0สภาพแวดล$อมภายใน สามารถ
ทํ า ได$ ห ลายแนวทาง เช, น การวิ เคราะห0 ห, ว งโซ, แ ห, ง คุ ณ ค, า ภายในท$ อ งถิ่ น (value-chain analysis) การ
วิ เคราะห0 ปJ จ จั ย ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิ เคราะห0 ตรวจสอบ
ติดตามองค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นเพื่อวิเคราะห0ถึงจุดแข็งและจุดอ,อน
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๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสันโป/ง
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม
๕.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหว,างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้ น ที่ข ององค0 ก รปกครองส, วนท$ องถิ่ นประจํ าป1งบประมาณนั้น ว,า สามารถเปนไปตามเป. าหมายที่ ตั้งไว$
หรือไม,
๕.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในป1ที่ผ,านมาละป1ปJจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได$จากการติดตามและประเมินผล
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต$อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิ น กําหนดห$วงเวลาในการติ ดตามและประเมิ นผล โดยมี องค0 ประกอบที่
สําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค0กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู เขาร1 ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได$ แ ก, คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ผู$ รั บ ผิ ด ชอบแผนพั ฒ นา สมาชิ ก สภา ประชาชนในท$ อ งถิ่ น ผู$ มี ส, ว นเกี่ ย วข$ อ ง และผู$ มี ส, ว นได$ เสี ย
(stakeholders) ในท$องถิ่น ผู$รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข$อที่ ๓ ข$างต$น)
(๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต$องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได$จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต,อผู$บริหารท$องถิ่น เพื่อให$ผู$บริหารท$องถิ่นเสนอต,อสภาท$องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท$องถิ่น พร$อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให$ประชาชนในท$องถิ่นทราบในที่
เปmดเผยภายในสิบห$าวันนับแต,วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล,าวและต$องปmดประกาศไว$เปนระยะเวลา
ไม,น$อยกว,าสามสิบวันโดยอย,างน$อยป1ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป1
ระยะ 12 เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได$แก,
เครื่องมือ อุปกรณ0 สิ่งที่ใช$เปนสื่ อสําหรับการติ ดตามและประเมิ นผล เพื่ อใช$ในการ
รวบรวมข$อมูลแผนพัฒนาที่ได$กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต,อการพัฒนาท$องถิ่น ข$อมูลดังกล,าวเปนได$ทั้งข$อมูลเชิง
ปริมาณ และข$อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาค,าและผลของประโยชน0ที่ได$รับจาก
แผนพั ฒ นา เปนแบบสอบถาม แบบวั ด คุ ณ ภาพแผน แบบติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการสํ า หรั บ
แผนพัฒ นาเพื่อความสอดคล$องของยุทธศาสตร0และโครงการ แบบตัวบ,งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 561 ครังที 2

หน้า 13

ข$อมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห0ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต,างๆ ที่สอดคล$องกับ
บริบทของท$องถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันได$แก,
เปนวิ ธีก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล จะต$ องศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข$องกั บ ยุ ท ธศาสตร0
ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานต,างๆ ที่เปนทรัพย0สินขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น ที่เกี่ยวข$องกับการ
พัฒนาท$องถิ่น โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต,างๆ อันได$แก,แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศ
บัญ ญั ติงบประมาณรายจ,าย การลงนามในสัญ ญา การเบิ กจ,ายงบประมาณ เอกสารการดํ าเนิ นโครงการ
ทรัพย0สินต,างๆ มีอยู,จริงหรือไม, สภาพของทรัพย0สินนั้นเปนอย,างไร อันได$แก, ครุภัณฑ0 ที่ดินและสิ่งก,อสร$าง
กลุ,มผลประโยชน0ต,างๆ เพื่อตรวจดูว,าดําเนินการให$เปนไปตามวัตถุประสงค0และได$รับผลตามที่ตั้งไว$หรือไม,
โดยการเก็บข$อมูล วิเคราะห0ข$อมูล (data analysis)
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดําเนิ นการออกแบบการติ ด ตามประเมิ นผล เริ่มจากการเก็ บรวบรวมข$ อมูล การนํ า
ข$อมูลมาวิเคราะห0 เปรียบเทียบ การค$นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต,อองค0กรสอบถาม
ข$อมูลจากผู$รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห0ปJญหา สรุปผลเสนอแนะการแก$ไขปJญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดํ าเนิ น การเก็ บ ข$ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร0 ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท$ อ งถิ่ น สี่ ป1
แผนการดํ าเนิน การ เทศบั ญ ญัติ งบประมาณรายจ,าย เอกสารการเบิ กจ,าย ภาพถ,าย ทะเบียนทรัพย0สิน
เอกสารการดําเนินโครงการจากผู$รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทําให$การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช$ในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล,าวไปแล$วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได$พิจารณาเครื่องมือที่
ใช$ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตั วบ1 งชี้ ในการปฏิ บั ติงาน ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด,วนที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวั นที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลั ก เกณฑ0 ก ารจั ด ทํ าและประสาน
แผนพัฒนาท$องถิ่นขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู1มือกรมการปกครองส1วนทองถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วน
ท$องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร0
(๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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8. ประโยชน?ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมิ นผลมีประโยชน0ที่สํ าคั ญคื อ การนํ าไปใช$ แก$ไขปJ ญหาต, าง ๆ ระหว,างดํ าเนิ นโครงการ
รองลงมาคือนําไปใช$สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1ในอนาคต ประโยชน0ต,าง ๆ แยกเปนหัวข$อได$
ดังนี้
1. ได$ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ0ต,าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให$วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได$ทราบถึงข$อดี ข$อเสีย ข$อบกพร,องต,าง ๆ ตลอดจนปJจจัยที่ทําให$แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1และการ
ดําเนินการตามโครงการพั ฒนาท$องถิ่นมีปJญหา ทําให$สามารถแก$ไขได$ทุ กจุด ตรงเป. าหมายอย,างทันท,วงที ทั้งใน
ปJจจุบันและอนาคต
3. ช, วยให$ ก ารใช$ ท รั พ ยากรต, าง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ$ ม ค, าไม, เสี ย ประโยชน0 ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท$องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห0ข$อมูลต,าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต$องการ สภาพปJญหาต,าง ๆ
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาท$องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข$อมูลที่เปนจริง ทําให$ได$รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู$มีส,วนได$เสีย หน,วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค0กรต,าง ๆ
5. กระตุ$นให$ผู$ปฏิบัติงานและผู$เกี่ยวข$องกับการพั ฒนาท$องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มี ความสํานึกต, อหน$ าที่ ความรับผิ ดชอบ และกระตื อรือร$นในการแก$ ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอี ยด
เนื้อหา ข$อมูลให$เปนปJจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู$บริหารท$องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู$บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ<ายต,าง ๆ ของ
องค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได$อย,างถูกต$อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท$องถิ่นให$
สอดคล$องกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหน$าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต,าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแก$ไขและป.องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได$
7. ทําให$ภารกิจต,าง ๆ ของบุคลากรในองค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นแต,ละคน แต,ละสํานัก/กอง/ฝ<าย
ต,าง ๆ มีความสอดคล$องกัน ประสานการทํางานให$เปนองค0รวมของหน,วยงาน ทําให$เป.าหมายขององค0กรปกครอง
ส,วนท$องถิ่นเกิดความสําเร็จตามเป.าหมายหลัก มีความสอดคล$องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณ ภาพของงานหรื อภารกิ จให$ เปนไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค0 ของโครงการ
กิจกรรม งานต,าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได$รับการบริการประชาชนในเขตตําบลสันโป<ง/องค0กรปกครองส,วน
ท$องถิ่น
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บทที่ 2
รายละเอียดของแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลสันโป/ง อําเภอแม1ริม จังหวัดเชียงใหม1
2.1 รายละเอียดของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
รายละเอี ย ดของแผนพั ฒ นาท$ องถิ่ น สี่ ป1 (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตํ าบลสั น โป< ง อํ าเภอ
แม, ริม จั งหวั ด เชี ยงใหม, เปนแผนที่ จั ดทํ าขึ้ น เพื่ อ ใช$ เปนแนวทางในการบริ หารงานและแก$ ไขปJ ญ หาความ
เดื อดร$อนของประชาชนในเขตเทศบาลตํ าบลสั น โป<ง ตามแผนยุ ทธศาสตร0ก ารพั ฒ นาท$ องถิ่ น โดยได$แ บ, ง
ยุทธศาสตร0การพัฒนาออกเปน 7 ด$านแต,ละด$านมีจํานวนโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผน ดังนี้
2.1.1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลสันโปง มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน?การพัฒนาเทศบาลตําบลสันโป/ง

“พัฒนาอย,างสมดุล ชุมชนน,าอยู, ฟyzนฟูวัฒนธรรม น$อมนําประชาธิปไตย ภายใต$ธรรมมาภิบาล”
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดให$มีการบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
บํารุงและส,งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ส,งเสริมการศึกษา
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
ส,งเสริมและอนุรักษ0วัฒนธรรม ประเพณี
จัดให$มีน้ําอุปโภค บริโภค และน้ําใช$เพื่อการเกษตร
ส,งเสริมให$ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จั ด ให$ มี ก ารดู แ ลรั ก ษา สภาพแม, น้ํ า ลํ า คลอง อาคารบ$ า นเรื อ น ถนน สถานที่ ร าชการ
สวนสาธารณะต,าง ๆ ภายในตําบลอย,างทั่วถึง และสม่ําเสมอ
9. จัดให$กลุ,มผู$สูงอายุ เยาวชน และประชาชนในชุมชน เข$ารับการฝ}กอบรม คุณธรรมและจริยธรรม
อย,างสม่ําเสมอ
10. ส, งเสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ0 ต ามภู มิ ปJ ญ ญาท$ อ งถิ่น โดยการ คั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ0 ข องแต, ล ะหมู, บ$ านที่ เปน
เอกลักษณ0โดดเด,นเปนสินค$าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ0 (OTOP)
กรอบยุทธศาสตร?การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช1วงสามป
1. ยุทธศาสตร?การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การดําเนินการเกี่ยวกับโครงสร$างพื้นฐานจัดให$มี
ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการและการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ ครบถ$วยสมบูรณ0 สามารถ
ตอบสนองและเพียงพอต,อความต$องการของประชาชน การดําเนิ นการด$านการคมนาคมขนส,ง การพั ฒนา
ปรับปรุงเส$น ทางคมนาคมขนส,ง ระบบการจราจร ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูป การขั้นพื้ นฐาน เช,น
ระบบไฟฟ. า ระบบประปา ตลอดจนการพั ฒ นาและบํ า รุ ง รั ก ษาแหล, ง น้ํ า ทางธรรมชาติ ในพื้ น ที่ ให$ มี
ประสิทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการก1อสราง ปรับปรุง ซ1อมแซมเสนทาง
คมนาคม สะพาน รางระบาย การดํ าเนิ น การเกี่ย วกับโครงสร$างพื้ นฐานด$านการคมนาคมขนส, ง การ
ปรับปรุงเส$นทางคมนาคมเช,น ถนน สะพาน ทางข$าม รางระบายน้ํา เปนต$น
(2) การพัฒนาระบบการจราจร การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการจราจรในพื้นที่ให$มี
ประสิท ธิภาพ เช,น การติ ดตั้งป. ายสัญ ญาณจราจร การติ ดตั้งสั ญ ญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก บริเวณ
เส$นทางจราจรในพื้นที่ เปนต$น
(3) การบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
การดํ าเนิ นการจั ดระบบการบริก ารสาธารณะให$ แก, ประชาชน ด$ านด$ านสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการขั้น
พื้นฐาน เช,น ระบบไฟฟ.า การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ.า ไฟฟ.าสาธารณะ
(4) การพัฒนาแหล1งน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม และการพัฒนา
และบํารุงรักษาแหล1งน้ําทางธรรมชาติ การดําเนินการเกี่ยวกับการให$มีแหล,งน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค
การเกษตรกรรม และการพั ฒ นาและบํ ารุงรักษาแหล,งน้ําทางธรรมชาติ เช, น การพัฒ นา ปรับ ปรุงระบบ
ประปา การขุดลอกแหล,งน้ํ าทางธรรมชาติ การก,อสร$างลําเหมื อง ฝายสําหรับกักเก็บน้ํ าไว$ใช$ในพื้ นที่ ทาง
การเกษตร
2. ยุทธศาสตร?การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นในดานการคา การลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หั ต ถกรรมสิ น คา OTOPและการท1 อ งเที่ ย ว มุ, ง เน$ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากของชุ ม ชนให$ เข$ ม แข็ ง
เกิดความสมดุล ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได$ ส,งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากอย,างเปนระบบครบวงจร ทั้งใน
ด$านการผลิต การแปรรูป การตลาด แหล,งเงินทุนในการประกอบการ รวมทั้งการสร$างเครือข,ายอันจะเปน
แกนประสานระหว,างภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เพื่อระดมการมีส,วนร,วม ในการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ0 ตลอดจนระบบการบริ ก ารให$ มี คุ ณ ภาพได$ มาตรฐาน มี
เอกลักษณ0เฉพาะเปนที่ยอมรับ การส,งเสริมภูมิปJญญาท$องถิ่นมาใช$ในการพัฒนา โดยมีการผสมผสานความรู$
และเทคโนโลยีสมัยใหม, ตลอดจนการส,งเสริมและพัฒนาแหล,งท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ0ภายในชุมชน
แนวทางการพัฒนา
(1) การส1งเสริมแนวทางในการประกอบอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ให$เข$มแข็ง เกิดความสมดุล ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได$ การส,งเสริมการประกอบอาชีพ ให$แก,ประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อเปนการสร$างอาชีพสร$างรายได$ ให$แก,ประชาชน
(2) การพั ฒ นาทัก ษะในการประกอบการและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การ
ส,งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากอย,างเปนระบบครบวงจร ทั้งในด$านการผลิต การแปรรูป การตลาด แหล,ง
เงินทุนในการประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของผู$ผลิตให$เปนผู$ประกอบการที่มีความรู$ความสามารถด$าน
การผลิต การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ0 ตลอดจนการส,งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับ
สินค$า/บริการตามศักยภาพของชุมชน ให$ได$มาตรฐาน และการใช$เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่
ช,วยลดต$นทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลค,าสินค$า/บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
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(3) การส1 งเสริ มการคา การลงทุ น ลงทุ น อุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม หั ตถกรรมสิ นคา
OTOPการส,งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากอย,างเปนระบบครบวงจร ทั้งในด$านการค$า การสร$างเครือข,ายอัน
จะเปนแกนประสานระหว,างภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เพื่อระดมการมีส,วนร,วม ในการลงทุน ทั้งใน
ด$านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม และส,งเสริมสินค$าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ0 สินค$า OTOP
(4) การส1งเสริมการท1องเที่ยว การส,งเสริมการท,องเที่ยว เชิงอนุรักษ0ภายในชุมชน โดย
การพัฒนาสถานที่ท,องเที่ยวภายในชุมชนสู,การเปนสถานที่ท,องเที่ยวเชิงอนุรักษ0ระดับตําบล ระดับอําเภอ
3. ยุทธศาสตร?การอนุรักษ? ฟmn นฟู และบริหารจัด การทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ระบบ
นิเวศน?และการพลังงานอย1างยั่งยืน เพื่อให$ชุมชนมีสภาพแวดล$อมทางกายภาพที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ส,งเสริมการสร$างเครือข,ายชุมชน เพื่ อการรณรงค0 การสร$างจิตสํานึกสาธารณะให$
ชุมชนมีส,วนร,วมในการเฝ.าระวัง ฟyzนฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม และมีบทบาทร,วมในการ
ต,อต$านการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม ทั้งในด$านการกําจัดขยะ การลดมลภาวะทางอากาศ
แนวทางการพัฒนา
(1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบการบริหาร
จัด การ การพัฒนาบุ คลากร การแก$ไขปJ ญหาสิ่งแวดล$อม น้ําเสีย ขยะมูลฝอย โดยให$ ชุมชนดํ าเนิน การด$วย
ตนเองมากขึ้นอย,างต,อเนื่องตลอดจนการคุ$มครองดูแลและการใช$ประโยชน0ในที่สาธารณะภายในตําบล
(2) การสรางจิตสํานึกและส1งเสริมการมีส1วนร1วมในการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ส,งเสริม สนับสนุนและฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม เสริมสร$างความรู$ความเข$าใจ
จิตสํานึกและ การตระหนักในคุณค,าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
4. ยุทธศาสตร?การอนุรักษ? การถ1ายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี ส1งเสริมวิถีชีวิต ภูมิป_ญญา
ทองถิ่นและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน มุ,งเน$นการ ส,งเสริมการสร$างการเรียนรู$ในชุมชน
การจัดการองค0ความรู$ทางวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท$องถิ่น การอนุรักษ0สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และภู มิ ปJ ญ ญาท$ องถิ่ น ให$ ส อดคล$ องกั บ สภาวการณ0 ท างสังคม การบู รณะฟyz นฟู แ หล, งโบราณสถานแหล, ง
ประวัติศาสตร0ที่สําคัญ
แนวทางการพัฒนา
(1) การส1งเสริมกิจกรรมดานการอนุรักษ? สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี การส1งเสริม
วิถีชีวิต ภูมิป_ญญาทองถิ่น การจัดการองค0ความรู$ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสืบค$นภูมิปJญญา
ท$องถิ่น อัตลักษณ0ท$องถิ่น การพัฒนาระบบข$อมูล การวางแผนพัฒนาและเชื่อมโยงแหล,งการเรียนรู$ รวมทั้ง
อนุรักษ0สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต แ ละภูมิปJญญาท$องถิ่นให$สอดคล$องกับ สภาวการณ0
ทางสังคม ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข$องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชนในท$องถิ่น
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5. ยุทธศาสตร?การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย1างทั่วถึงทั้งในดานศึกษา สุขภาวะชีวิต
ความเปpนอยู1และการสรางจิตสํานึกในการดําเนินชี วิตของประชาชน การส,งเสริมการจัดการศึกษาทั้ งใน
ระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู,สังคมแห,งการเรียนรู$ การพัฒนาระบบการสร$างเสริมสุขภาพ
การส,งเสริมและสนับสนุน ให$ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง การเสริมสร$างให$ประชาชนมี
ค,านิยมในการดําเนินชีวิต ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง มุ,งเน$นการใช$ทรัพยากรภายในท$องถิ่น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู,ของประชาชน ตลอดจนการมอบสวัสดิการและการดําเนินการ
ด$านการสังคมสงเคราะห0
แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา การส1งเสริมการเรียนรู การจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพ พร$อมทั้งเสริมสร$างสภาพแวดล$อมแหล,งแลกเปลี่ยนเรียนรู$ที่เหมาะสมและ
เพียงพอสําหรับประชาชนทุกระดับเพื่อก$าว ไปสู,สังคมแห,งการเรียนรู$
(2) การส1งเสริมสุขภาวะของชุมชน การพัฒนาให$มีระบบบริการสุขภาพทางด$านสร$าง
เสริ ม สุ ข ภาพ ป. อ งกั น โรค รั ก ษาพยาบาล และฟyz น ฟู ส มรรถภาพที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน การส, งเสริ ม และ
สนับสนุนให$ประชาชน มีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม เสริมสร$างความเข$มแข็ง
ทั้งร,างกายและจิตใจของคนในชุมชน
(3) ดานการสังคมสงเคราะห? การจัดให$ มีสวัส ดิ การ และการสังคมสงเคราะห0 ให$แ ก,
ประชาชน ผู$ด$อยโอกาสทางสังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยู,ของผู$ด$อยโอกาสทางสังคม
(4) การส1งเสริมกิจกรรมดานการกีฬา และนันทนาการ การส,งเสริมกิจกรรมด$านการ
เล,นกีฬา การออกกําลังกาย ตลอดจนกิจกรรมด$านนันทนาการต,างๆของชุมชน เพื่อเสริมสร$างความเข$มแข็ง
ให$แก,ชุมชน
6. ยุทธศาสตร?การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มุ,งเน$นการบริหารจัดการชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลส,งเสริมการสร$างเครือข,าย องค0ความรู$ ในการสร$างจิตสํานึก ความรับผิดชอบไปพร$อมกับการ
สร$างระบบการบริหารงานอย,างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร$างระบบการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ผล
การปฏิบัติงาน เพื่อความโปร,งใส ตลอดจนการมุ,งเน$นการพัฒนาทักษะ ศักยภาพและจิตสํานึกของบุคลากร
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสู,ผลสัมฤทธิ์สูงสุดขององค0กร
แนวทางการพัฒนา
(1) การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ การปรับกระบวนทัศน0
และสร$างจิตสํานึกของบุคลากรภาครัฐ ในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐให$มี
นวัตกรรมในการบริการจัดการการทํางาน ที่จะมุ,ง ไปสู,ประโยชน0สุขของประชาชน โดยประชาชนได$รับความพึง
พอใจและสามารถสนับสนุนต,อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร0การพัฒนาจังหวัด
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(2) ระบบตรวจสอบและส1 งเสริ ม การมี ส1 ว นร1ว ม ส, งเสริม และจั ด ให$ มี ระบบการควบคุ ม
ภายในองค0กรภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนด และส,งเสริมให$มีการตรวจสอบจาก ทุกภาคส,วน การเปmดโอกาสให$
ประชาชนสามารถรับรู$ข$อมูลข,าวสารและมีส,วนร,วมในการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานของส,วนราชการ
(3) การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ วิ ธีก ารทํ า งานและการสรางแรงจู ง ใจ การปรั บ ปรุ ง
กฎระเบี ยบและวิธีก ารทํ างานของหน, วยงาน ภาครัฐให$ค รอบคลุมใน 4 มิติ คือ ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล
สมรรถภาพและคุณภาพในการทํางาน ทั้งนี้ให$มีการสร$างแรงจูงใจให$แก,องค0กรและบุคลากร
(4) ระบบวิธีการประเมินผล ศึกษาและเผยแพร,ผลงานความสําเร็จขององค0กรและบุคลากร
ภาครัฐ
(5) การบูรณาการตามยุทธศาสตร?การพัฒนาจังหวัดร1วมกับหน1วยงานที่เกี่ยวของการ
ดําเนินการ โครงการ ตามยุทธศาสตร0และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด อําเภอ หรือการดําเนินการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล เพื่ อ เสริ ม สร$ างความเข$ ม แข็ งให$ แ ก, ชุ ม ชนในการบู ร ณาการร, วมกั บ หน, ว ยงานที่
เกี่ยวข$อง
7. ยุทธศาสตร?การเสริมสรางความสงบสุขปลอดภัยแก1ชุมชน และเปsดโอกาสใหชุมชนมีส1วนร1วม
ในการพัฒนาทองถิ่นบนพื้นฐานของประชาธิปไตย มุ,งเน$นการสร$างกระบวนการพัฒนาชุมชน ในระดับฐาน
ราก ผ,านเครือข,ายการมีส,วนร,วมจากทุกภาคส,วน ควบคู,ไปกับการสร$างให$เปนชุมชนน,าอยู, ในกระบวนการ
การพัฒนาที่เปน องค0รวม มุ,งให$เกิดความสงบ ความปลอดภัย ความมีระเบียบวินัยในชุมชน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตที่ดี มีระบบการบริหารจัดการของชุมชนแบบมีส,วนร,วม ส,งเสริมการมีส,วนร,วมอย,างเปน
ระบบและสร$างสรรค0 การเข$าถึง ข$อมูลด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและข$อมูลข,าวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ0
ถูกต$อง
แนวทางการพัฒนา
(1) การปuองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยแก1ชุมชน พัฒนา
เครือข,ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององค0 กรหน,วยงานในการเฝ.าระวัง ประชาสัมพัน ธ0และรณรงค0
สร$างความตระหนักและจิตสํานึก ถึงแนวทางในป.องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
(2) การพิ ทัก ษ? และคุมครองสิ ทธิ์ บู รณาการการทํ างานการพิ ทัก ษ0 แ ละคุ$ ม ครองสิท ธิ์
อย, างเปนระบบ การประชาสัม พั นธ0 รณรงค0 ให$ ป ระชาชนรับ ทราบในสิ ทธิแ ละหน$ าที่ข องตนเอง ตามการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(3) กระตุนการมีส1วนร1วมของประชาชน การสร$างความตระหนักในการมีส,วนร,วมและ
การแสดง ความคิดเห็น ความรับผิดชอบต,อส,วนรวม การสร$างกิจกรรมส,งเสริมการมีส,วนร,วม การเผยแพร,
ประโยชน0ที่เปนรูปธรรมต,อประชาชน การขับเคลื่อนการมีส,วนร,วมอย,างเปนระบบและสร$างสรรค0
(4) การจั ด การช1 อ งทางในการติ ด ต1 อ สื่ อ สารอย1 า งเปp น ระบบ การสร$ า งช, อ งทางที่ มี
ประสิทธิภาพในการติดต,อสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ0หรือการติดต,อสื่อสารสองทาง ทั้งในด$าน การประชาสัมพันธ0
ด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและข$อมูลข,าวสาร ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ0 ถูกต$องและเพียงพอแก,ประชาชนใน
เรื่องที่เกี่ยวข$อง
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(5) การบริห ารจั ดการตามระบอบประชาธิ ปไตยและกระบวนการประชาสั งคม การ
สร$ างความเข$ มแข็ งและเพิ่ ม ศัก ยภาพแก, บุค ลากร/หน, วยงาน เพื่อส, งเสริม ประชาธิ ปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม ด$วยการปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน0 วัฒ นธรรม และค,านิยม รวมทั้ งรณรงค0ปลูกฝJง สร$าง
จิตสํานึกแก,บุคลากรทุกระดับ ในหน,วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาคม เพื่อผลักดัน
ให$การส,งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมบรรลุผล
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บทที่ 3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
แบบที่ 1 แบบช1วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร?ของทองถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
โดยจะทํ า การประเมิ น และรายงานทุ ก ๆ ครั้ง หลั งจากที่ อ งค0 ก รปกครองส, วนท$ อ งถิ่ น ได$ ป ระกาศใช$ แ ผน
ยุทธศาสตร0แล$ว
ชื่อองค?กรปกครองส1วนทองถิ่น เทศบาลตําบลสันโป/ง
ประเด็นการประเมิน

มี
การเนินงาน

ไม1มี
การเนินงาน

ส1วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท$องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท$องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย,างต,อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท$องถิ่นและประชาคมท$องถิ่นพิจารณาร,างแผนยุทธศาสตร0
การพัฒนา

ส1วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมข$อมูลและปJญหาสําคัญของท$องถิ่นมาจัดทําฐานข$อมูล
8. มีการเปmดโอกาสให$ประชาชนเข$ามามีส,วนร,วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห0ศักยภาพของท$องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท$องถิ่น
10.มีการกําหนดวิสัยทัศน0และภารกิจหลักการพัฒนาท$องถิ่นที่สอดคล$องกับศักยภาพ
ของท$องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน0และภารกิจหลักการพัฒนาท$องถิ่นที่สอดคล$องกับ
ยุทธศาสตร0จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ,งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเป.าหมายการพัฒนาท$องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร0การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร0ที่สอดคล$องกับยุทธศาสตร0ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช$แผนยุทธศาสตร0การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ,มโครงการในแผนยุทธศาสตร0
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร0
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร0หรือไม,
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค?กรปกครองส1วนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค0เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร0
ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น ภายใต$แผนพัฒนาท$องถิ่น 4 ป1 โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงาน ตั้งแต,เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
2.1.1 จํานวนโครงการและงบประมาณแยกเปpนรายป
พ.ศ.
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
รวม

จํานวนโครงการ
181
159
157
136
633

รอยละ
28.59
25.12
24.80
21.49
100.00

งบประมาณ
112,524,200.00
90,795,900.00
134,675,900.00
87,809,100.00

425,805,100.00

รอยละ
26.43
21.32
31.63
20.62
100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนโครงการในการพัฒนาแต1ละป

จํานวนโครงการในการพัฒนาแต่ ล ะปี

ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2564

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 2561 ครังที
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2.1.2 จํานวนโครงการตามยุทธศาสตร?การพัฒนาแยกเปpนรายป
ยุทธศาสตร?

จํานวนโครงการ
2561 2562 2563 2564
57
1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน
74
61
40
2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาเศรษฐกิจท$องถิ่นในด$าน 6
5
5
5
การค$ า การลงทุ น การท, องเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม หัตถกรรม และ สินค$า OTOP
3. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ฟyzนฟู และบริหาร
8
7
10
7
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม ระบบ
นิเวศน0 และการพลังงานอย,างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ถ,ายทอดวัฒ นธรรม 5
5
5
5
จารีตประเพณี ส,งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปJญญาท$องถิ่น
และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
5. ยุ ท ธศาสตร0 ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ชี วิ ต ของ 43
37
36
36
ประชาชนอย,างทั่วถึงทั้งในด$านการประกอบอาชีพ
สุขภาวะ และการศึกษา
6. ยุ ท ธศาสตร0 ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ 28
28
28
28
บ$านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร0การเสริมสร$างความสงบสุข
17
16
16
15
ปลอดภัยแก,ชุมชน และเปmดโอกาสให$ชุมชนมีส,วน
ร,วมในการพัฒนาท$องถิ่น บนพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย
รวม
181 159 157 136

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 2561 ครังที

รวม

รอยละ

232
21

36.65
3.32

32

5.05

20

3.16

152

24.01

112

17.70

64

10.11

633

100

หน้า 24

74

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร?การพัฒนาแยกเปpนรายป

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

43

57

61

พ.ศ.2561

37
36

40

28
28
28

36

17
16
16

28

ยุทธศาสตร์ ที 1

ยุทธศาสตร์ ที 2

7

5
5
5

5

8
7

6
5
5

10

15

ยุทธศาสตร์ ที 3

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 2561 ครังที

5

ยุทธศาสตร์ ที 4

ยุทธศาสตร์ ที 5

ยุทธศาสตร์ ที 6

ยุทธศาสตร์ที 7
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ส1วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท$องถิ่น 4 ป1 (2561-2564)
ปที่ 1 2561
ยุทธศาสตร?

ปที่ 2 2562

ปที่ 3 2563

ปที่ 4 2564

รวม

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$านโครงสร$าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$านเศรษฐกิจ
ท$องถิ่นในด$านการค$า การลงทุน การ
ท,องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หัตถกรรมและสินค$า OTOP
3. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ฟyzนฟู และ
บริหารจัดการรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล$อม ระบบนิเวศน0และ
การพลังงานอย,างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ถ,ายทอด
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ส,งเสริมวิถี
ชีวิต ภูมิปJญญาท$องถิ่นและการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมประชาชน
5. ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย,างทั่งถึงทั้งในด$านการ
ประกอบอาชีพ สุขภาวะและการศึกษา
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ$านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร0การเสริมสร$างความสงบ
สุข ปลอดภัยแก,ชุมชน และเปmดโอกาส
ให$ชุมชนมีส,วนร,วมในการพัฒนาท$องถิ่น
บนพื้นฐานของประชาธิปไตย

74

83,979,200.00

61

60,060,900.00

57

96,510,900.00

40

58,204,100.00

232

298,755,100.00

6

2,330,000.00

5

330,000.00

5

330,000.00

5

330,000.00

21

3,320,000.00

8

2,945,000.00

7

6,830,000.00

10

14,390,000.00

7

6,830,000.00

32

30,995,000.00

5

410,000.00

5

410,000.00

5

410,000.00

5

410.000.00

20

1,640,000.00

43

17,535,000.00

37

18,215,000.00

36

17,215,000.00

36

17,215,000.00

152

70,180,000.00

28

3,445,000.00

28

3,440,000.00

28

3,440,000.00

28

3,440,000.00

112

13,765,000.00

17

1,880,000.00

16

1,510,000.00

16

2.380.000.00

15

1,380,000.00

64

7,150,000.00

รวม

181

112,524,200.00

159

90,795,900.00

157

134.675.900.00

136

87,809,100.00

633

425,805,100.00

หมายเหตุ : ข$อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ยุทธศาสตร?

1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$านเศรษฐกิจท$องถิ่นในด$าน
การค$า การลงทุน การท,องเที่ยว อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม หัตถกรรมและสินค$า OTOP
3. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ฟyzนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม ระบบนิเวศน0และ
การพลังงานอย,างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ถ,ายทอดวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ส,งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปJญญาท$องถิ่นและการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประชาชน
5. ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย,างทั่งถึงทั้งในด$านการประกอบอาชีพ สุขภาวะและ
การศึกษา
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาการบริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร0การเสริมสร$างความสงบสุข ปลอดภัยแก,
ชุมชน และเปmดโอกาสให$ชุมชนมีส,วนร,วมในการพัฒนา
ท$องถิ่น บนพื้นฐานของประชาธิปไตย
รวม

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด
จํานวน รอยละ

โครงการที่อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
รอยละ

ลงนามสัญญา

เบิกจ1าย

100%

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

74
6

40.88
3.31

16
3

18.82
3.53

13
2

20
3.08

12
2

18.75
3.12

12
2

19.05
3.17

8

4.42

4

4.70

3

4.62

3

4.69

3

4.76

5

2.76

3

3.53

3

4.62

3

4.69

3

4.76

43

23.76

31

36.47

26

40

26

40.62

26

41.27

28
17

15.47
9.39

16
12

18.82
14.12

10
8

15.38
12.31

10
8

15.62
12.5

10
7

15.87
11.11

181

100

85

100

65

100

64

100

63

100

หมายเหตุ : ข$อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
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3. การเบิกจ1ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร?
1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$านโครงสร$างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$านเศรษฐกิจท$องถิ่นในด$าน
การค$า การลงทุน การท,องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หัตถกรรมและสินค$า OTOP
3. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ฟyzนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม ระบบนิเวศน0และ
การพลังงานอย,างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ถ,ายทอดวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ส,งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปJญญาท$องถิ่นและการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมประชาชน
5 ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย,างทั่ง
ถึงทั้งในด$านการประกอบอาชีพ สุขภาวะและการศึกษา
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาการบริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร0การเสริมสร$างความสงบสุข ปลอดภัยแก,ชุมชน
และเปmดโอกาสให$ชุมชนมีส,วนร,วมในการพัฒนาท$องถิ่น บน
พื้นฐานของประชาธิปไตย
รวม

งบปกติ
เงินสะสม
จํานวนเงิน
รอยละ
จํานวนเงิน
รอยละ
2,170,100.00 7.81 1,036,800.00 3.73

รวม
จํานวนเงิน
3,206,900.00

รอยละ
11.54

72,512.34.00

0.26

-

-

72,512.34.00

0.26

1,944,060.00

7

-

-

1,944,060.00

7

57,953.00

0.21

-

-

57,953.00

0.21

20,475,014.64 73.71

-

-

20,475,014.64

73.71

1,514,493.00

5.45

-

-

1,514,493.00

5.45

506,928.00

1.82

-

-

506,928.00

1.82

26,741,060.98

1,036,800.00

27,777,860.98
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ส1วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอนุมัติงบประมาณ
ยุทธศาสตร?
1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน

โครงการที่ดําเนินการ
-ก,อสร$างถนนแอสฟJลท0ติกคอนกรีต
ซอยร$านณิชา(ข$างวัดศรีชมพู) ม.2
- ก,อสร$าวถนนแอสฟJลท0ติก คอนกรีต
หน$าบ$านนายปรารถ บัวเหลือง หมู, 6
- ก,อสร$างและปรับปรุงซ,อมแซมถนน
ด$วยหินคลุกและลูกรังในพื้นที่การ
เกษตรและพื้นที่สาธารณะตําบล
สันโป<ง
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนก
ประสงค0เทศบาลตําบลสันโป<ง
- ปรับปรุงซ,อมแซมหอกระจายข,าว
และเพิ่มจุดที่ตั้งหอกระจายเสียง
ประจําหมู,บ$าน
เทศบาลตําบลสันโป<ง
หมู, 1 บ$านหนองอาบช$าง
หมู, 2 บ$านป<าติ้ว
หมู, 3 บ$านสันโป<ง
หมู, 11 บ$านใหม,จอมแตง
ค,าจ$างออกแบบสํานักงาน

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 2561 ครังที

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
66,000.00
65,000.00
29,900.00

29,500.00

75,000.00

75,000.00

402,000.00

400,000.00

1,449,400

1,364,600

112,500

110,000.00

เปuาหมายที่ไดรับ
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ยุทธศาสตร?
1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน

โครงการที่ดําเนินการ
-ก,อสร$างถนนแอสฟJลท0ติกคอนกรีต
ซอยห$องแถว หมู, 4- หมู, 10

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
79,800
75,900.00

-ก,อสร$างถนนแอสฟJลท0ติกกซอยบ$าน
นางนิตยา เชิงค$า เชื่อม บ$าน
ผู$ใหญ,บ$านหมู, 8

231,900

202,800.00

- ก,อสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซ.บ$านนายปJน-พี่สม หมู,2

176,400

165,700.00

- ขยายผิวจราจรและทําราวกันตก
ถนนด$านข$างเทศบาลตําบลสันโป<งถึง
บ$านนายเชียร หมู, 3

172,300

172,300.00

147,700

146,900.00

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน0หนองน้ํา
หลงด$านทิศตะวันออก หมู, 10 บ$าน
น้ําหลง

79,800

75,900

- ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย0พัฒนา
เด็กเล็กตําบลสันโป<งและรร อนุบาล
เทศบาลตําบลสันโป<ง

169,000

168,000.00

- โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค0
ฌาปนสถาน บ$านสันโป<ง หมู, 3

465,000

464,500.00

ก,อสร$างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ$านแม,ฟอง หมู, 4 บ$านวังหมุ$น

-
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ยุทธศาสตร?
2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$าน
เศรษฐกิจท$องถิ่นในด$านการค$า
การลงทุน การท,องเที่ยว
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หัตถกรรมและสินค$า OTOP

โครงการที่ดําเนินการ
โครงการส,งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝ}กอบรมอาชีพเสริมให$กับ
ผู$สูงอายุ ผู$พิการ และประชาชนใน
พื้นที่ตําบลสันโป<ง

60,000

34,700.00

3. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0 ฟyzนฟู
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล$อม
ระบบนิเวศน0และการพลังงาน
อย,างยั่งยืน

โครงการรณรงค0คัดแยกขยะในชุมชน

200,000.00

156,100.00

โครงการจ$างเหมาเอกชนในการขนถ,าย
กําจัดขยะมูลฝอย

1,900,000.00

1,899,600

10,000.00

8,460.00

10,000.00

10,000.00

30,000.00

29,993.00

90,000.00

86,585.00

โครงการรักษ0สิ่งแวดล$อม
4. ยุทธศาสตร0การอนุรักษ0
โครงการประเพณีตักบาตรเทโว ฯ
การถ,ายทอดวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ส,งเสริมวิถีชีวิตภูมิปJญญา
ท$องถิ่นและการพัฒนาคุณธรรม
โครงการประเพณีแห,เทียนเข$าพรรษา
จริยธรรมของประชาชน
โครงการส,งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และพัฒนาหมู,บ$านในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 2561 ครังที

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
150,000.00
128,847.94
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ทธศาสตร?
5. ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย,างทั่วถึงทั้ง
ในด$านศึกษา สุขภาวะชีวิตความ
เปนอยู,และการสร$างจิตสํานึกใน
การดําเนินชีวิตของประชาชน

โครงการที่ดําเนินการ
โครงการเสริมสร$างประสบการณ0
เรียนรู$และแสดงผลงานของนักเรียนฯ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
14,662.00
15,000.00

โครงการรณรงค0ป.องกันโรค พิษสุนัข
บ$าในตําบลสันโป<ง

80,000.00

8,900.00

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

592,105.00

524,705.04

โครงการจ$าง นักเรียน นักศึกษาทํางาน
ช,วงปmดภาคเรียน

30,000.00

27,000.00

โครงการเยี่ยมบ$านผู$สูงอายุ คนพิการ
เด็ก และเยาวชน

30,000.00

10,640.00

โครงการพัฒนาศักยภาพผู$พิการ

10,000.00

6,540.00

โครงการเสริมสร$างพลังความเข$มแข็ง
ของครอบครัว

10,000.00

9,312.00

โครงการศูนย0พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

5,000.00

3,710.00

โครงการสนับสนุนค,าใช$จ,าย ศพดฯ

277,000

197,400.00

โครงการสนับสนุนค,าใช$จ,ายโรงเรียนฯ

854,350

851,960
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ทธศาสตร?
โครงการที่ดําเนินการ
5. ยุทธศาสตร0การพัฒนาคุณภาพ โครงการมอบเบี้ยยังชีพให$ผู$สูงอายุ
ชีวิตของประชาชนอย,างทั่วถึงทั้ง
ในด$านศึกษา สุขภาวะชีวิตความ โครงการมอบเบีย้ ยังชีพให$ผู$พิการ
เปนอยู,และการสร$างจิตสํานึกใน
การดําเนินชีวิตของประชาชน
โครงการมอบเบีย้ ยังชีพให$ผู$ติดเชื้อ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
14,570,900.00
15,352,800
3,945,,600

3.191.200.00

360,000

300,000.00

20,000.00

19,560.00

โครงการแข,งขันกีฬาต$านยาเสพติด

200,000

199,900

โครงการกีฬาสีศูนย0พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

15,000

13,569.00

โครงการวันเด็กแห,งชาติ

100,000

80,150.00

โครงการวันสตรีสากล
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โครงการที่ดําเนินการ
ยุทธศาสตร?
6. ยุทธศาสตร0 การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี

อุดหนุนหน,วยอบรมประชาชน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร$อน

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
80,000.00

50,000.00

โครงการเวทีประชาคมฯ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท$องถิ่น

30,000.00

15,900.00

สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข$าราชการส,วนท$องถิ่น

668,460.00

668,460.00

230,000.00

230,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 1
บ$านหนองอาบช$างตามโครงการ
พระราชดําริด$านสาธารณาสุข

20,000.00

20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 2
บ$านป<าติ้วตามโครงการพระราชดําริ
ด$านสาธารณาสุข

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท$องถิ่น

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 3
บ$านสันโป<งตามโครงการพระราชดําริ
ด$านสาธารณสุข
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เปuาหมายที่ไดรับ
-
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ยุทธศาสตร?
6. ยุทธศาสตร0 การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี

โครงการที่ดําเนินการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 4
บ$านวังหมุ$นตามโครงการพระราชดําริ
ด$านสาธารณสุข

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
20,000.00
20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 5
บ$านดงตามโครงการพระราชดําริด$าน
สาธารณสุข

20,000.00

20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 6
บ$านหม$อตามโครงการพระราชดําริ
ด$านสาธารณสุข

20,000.00

20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 7
บ$านร$องเกิดตามโครงการพระราชดําริ
ด$านสาธารณสุข

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 8
บ$านใหม,ตามโครงการพระราชดําริด$าน
สาธารณสุข
อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 9
ดงเหนือตามโครงการพระราชดําริด$าน
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตร?
6. ยุทธศาสตร0 การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี

โครงการที่ดําเนินการ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
20,000.00
20,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 10
บ$านน้ําหลงตามโครงการพระราชดําริ
ด$านสาธารณสุข
อุดหนุนคณะกรรมการหมู,บ$าน หมู, 11
บ$านใหม,จอมแตงตามโครงการ
พระราชดําริด$านสาธารณสุข

20,000.00

20,000.00

อุดหนุนองค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
โครงการบริหารจัดการศูนย0ปฏิบัติการ
ร,วมในการช,วยเหลือประชาชนของ
อปท อําเภอแม,ริม

30,000.00

30,000.00

อุดหนุนอําเภอแม,ริมโครงการส,งเสริม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย0
อุดหนุนหน,วยอบรมประชาชน โครงการบรรพชาภิกษุสามเณรฤดูร$อน

5,000.00

5,000.00

776,000.00

741,000.00

โครงการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติราชการ

172,000.00

138,355.00

อุดหนุนอําเภอแม,ริม โครงการไม$ดอกฯ

45,000.00

45,000.00

อุดหนุนให$ โรงเรียนบ$านป<าติ้วสําหรับ
จัดซื้ออาหารกลางวัน

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 2561 ครังที

เปuาหมายที่ไดรับ
-
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ยุทธศาสตร?
6. ยุทธศาสตร0 การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ$านเมืองที่ดี

โครงการที่ดําเนินการ
โครงการส,งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให$แก,พนักงาน และลูกจ$างของ
เทศบาลตําบลสันโป<ง
โครงการพัฒนาศูนย0ข$อมูลข,าวสารของ
ทางราชการ และศูนย0รับแจ$งข,าวสาร
การทุจริตประจําตําบล และจัด
กิจกรรม อบรมให$ความรู$ด$านข$อมูล
ข,าวสารสําหรับ ข$าราชการ พนักงาน
เทศบาลฯ และประชาชนในตําบลสัน
โป<ง
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งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
10,000.00
9,670.00

15,000.00

เปuาหมายที่ไดรับ
-

12,251.00
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ยุทธศาสตร?
7. ยุทธศาสตร0การเสริมสร$างความ
สงบสุขปลอดภัยแก,ชุมชน และเปmด
โอกาสให$ชุมชนมีส,วนร,วมในการ
พัฒนาท$องถิ่นบนพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย

โครงการที่ดําเนินการ
โครงการส,งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท0ระดับท$องถิ่น

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
20.000.00
11,150.00

โครงการเพิ่มพูนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได$

105,000.00

104,360.00

โครงการจัดตั้งศูนย0อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนช,วงเทศกาลต,าง ๆ

30,000.00

14,892.00

โครงการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย0ฉุกเฉิน

597,000.00

534,200.00

โครงการแก$ไขปJญหาหมอกควันและไฟ
ป<าในพื้นที่

15,000.00

9,800.00

170,000.00

167,418.00.

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู$และ
ถอดองค0ความรู$ด$านคุณธรรมความ
โปร,งใสในชุมชน

15,000.00

14,460.00

โครงการวันเทศบาลประจําป1

30,000.00

10,760.00

โครงการน$อมเกล$าฯ ถวายความอาลัย
และกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด,
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
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เปuาหมายที่ไดรับ
-

หน้า 38

โครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่อยู1ระหว1างดําเนินการ
ยุทธศาสตร?
1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด$าน
โครงสร$างพื้นฐาน

โครงการที่อยู1ระหว1างดําเนินการ
โครงการก,อสร$าง รั้ว ประตู ป.าย ศูนย0
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันโป<ง

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ งบประมาณดําเนินการจริง
597,300

โครงการก,อสร$างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลสันโป<ง

4,500,000

โครงการก,อสร$างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ$านหม$อ-ป<าฮวก

653,200
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร?เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร?
ลําดั
ประเด็นพิจารณา
บ
1 ข$อมูลสภาพทั่วไปและข$อมูลพื้นฐานขององค0กรปกครอง
ส,วนท$องถิ่น
2 การวิเคราะห0สภาวการณ0และศักยภาพ

3

คะแนน
เต็ม
2๐

คะแนน
ที่ได
๑8

รอยละของ
คะแนนเต็ม
90.00

1๕

1๕

100

ยุทธศาสตร0 ประกอบด$วย

๖๕

๖3

95.38

3.1 ยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น

10

10

100

3.2 ยุ ทธศาสตร0ขององค0 กรปกครองส, วนท$องถิ่ นในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร0จังหวัด

10

10

100

๑๐

๑๐

100

3.4 วิสัยทัศน0

๕

๕

100

3.5 กลยุทธ0

5

๕

100

3.6 เป.าประสงค0ของแต,ละประเด็นกลยุทธ0

5

5

100

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร0

5

5

100

3.8 แผนงาน

5

5

100

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร0ในภาพรวม

5

5

100

3.10 ผลผลิต/โครงการ

๕

3

60

100

96

96

รวมคะแนน
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1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให$คะแนนยุทธศาสตร0ของเทศบาลตําบลสันโป<ง ในแต,ละประเด็นเปนดังนี้
ลํา
ดับ
1

ประเด็นพิจารณา
ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององค?กรปกครอง
ส1วนทองถิ่น
1.1 ข$อมูลเกี่ยวกับด$ านกายภาพ เช,น ที่ตั้งของหมู,บ$ าน/
ชุ ม ชน/ตํ า บล ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล,งน้ํา ลักษณะของไม$/ป<า
ไม$ ฯลฯ ด$านการเมือง/การปกครอง เช,น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข$อมูลเกี่ยวกับ ด$า นการเมือง/การปกครอง เช,น เขต
การปกครอง การเลือ กตั้ ง ฯลฯ ประชากร เช, น ข$ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ จํ า นวนประชากร และช, ว งอายุ แ ละจํ า นวน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข$ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช, น การศึ ก ษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห0
ฯลฯ
1.4 ข$อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช,น การคมนาคม
ขนส,ง การไฟฟ.า การประปา โทรศัพท0 ฯลฯ
1.5 ข$อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช,น การเกษตร การ
ป ระม ง ก ารป ศุ สั ต ว0 ก ารบ ริ ก าร ก ารท, อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรม การพาณิชย0/กลุ,มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิ พอเพียงท$องถิ่น (ด$านการเกษตรและแหล,งน้ํา)
1.6 ข$อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช,น การ
นั บ ถื อ ศาสนา ประเพณี แ ละงานประจํ า ป1 ภู มิ ปJ ญ ญา
ท$ อ งถิ่ น ภาษาถิ่ น สิ น ค$ า พื้ นเมื อ งและของที่ ระลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ
1.7 ข$ อ มู ลเกี่ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช, น น้ํ า ป< า ไม$
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสํารวจและจัดเก็บข$อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ท$องถิ่นหรือการใช$ข$อมูล จปฐ.
1.9 การประชุ มประชาคมท$ องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดํ าเนิ นการป ระชุ มป ระชาคม ท$ องถิ่ น โดยใช$
กระบวนการร,วมคิด ร,วมทํา ร,วมตัดสินใจ ร,วมตรวจสอบ
ร,วมรับประโยชน0 ร,วมแก$ปJญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู$ เพื่อแก$ปJญหาสําหรับการพัฒนาท$องถิ่นตามอํานาจ
หน$าที่ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
รวม

ความเห็นของ
รอยละของ คณะกรรมการ
คะแนนเต็ม ติดตามและ
ประเมินผลแผน
100

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

20

20

3

3

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

1

50

3

3

100

20

19

99

สรุปความเห็นและข$อเสนอแนะในภาพรวมของข$อมูลสภาพทั่วไปและข$อมูลพื้นฐาน
ได$คะแนน 19 คะแนน คิดเปนร$อยละ 95 ของคะแนนรวม
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.4 ยุทธศาสตร?
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

3

ยุทธศาสตร?
3.1 ยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
สอดคล$องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล$อม
ของท$องถิ่น ประเด็นปJญ หาการพัฒ นาและแนว
ทางการพั ฒ นาที่ สอดคล$ องกั บยุ ท ธศาสตร0ข อง
องค0 กรปกครองส, วนท$ องถิ่ น และเชื่อมโยงหลั ก
ป ระ ช า รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร0 ช าติ 2 0 ป1
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห, งชาติ และ
Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
ในเขตจังหวัด สอดคล$องและเชื่อมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่ ง แวดล$ อมของท$ อ งถิ่ น และ
ยุทธศาสตร0จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผน ยุ ท ธศาสตร0 ช าติ 2 0 ป1 แผน พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ และThailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร0จังหวัดสอดคล$องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห, งชาติ แผนการบริ หาร
ราชการแผ,นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร0 คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร0
ชาติ 20 ป1 และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน0
วิสัยทัศน0 ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค0กร
ปกครองส,วนท$องถิ่นต$องการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอย, างชั ด เจน สอดคล$อ งกั บ โอกาสและ
ศั ก ยภาพที่ เปนลั ก ษณ ะเฉพาะขององค0 ก ร
ปกครองส, วนท$ องถิ่น และสั ม พั น ธ0กั บ โครงการ
พัฒนาท$องถิ่น
3.5 กลยุทธ0
แสดงให$เห็นช,องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต$องทําตามอํานาจหน$าที่ขององค0กรปกครอง
ส,วนท$องถิ่นที่จะนําไปสู,การบรรลุวิสัยทัศน0 หรือ
แสดงให$เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการ
ให$บรรลุวิสัยทัศน0นั้น
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนนเต็ม

10

8

80

10

8

80

10

10

100

5

4

80

5

4

80

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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3.6 เป. า ประสงค0 ข องแต, ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ0
เป. าประสงค0ข องแต, ละประเด็ นกลยุ ท ธ0 มีค วาม
สอดคล$องและสนับสนุนต,อกลยุทธ0ที่จะเกิดขึ้น
มุ,งหมายสิ่ หนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

5

4

80

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร0 (Positioning)ความ
มุ,งมั่นอั นแน, วแน, ในการวางแผนพั ฒ นาท$องถิ่น
เพื่ อให$ บรรลุวิสัยทัศ น0ข ององค0กรปกครองส,วน
ท$องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นําไปสู,ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร0
3.8 แผนงานแผนงานหรือจุดมุ,งหมายเพื่ อการ
พัฒ นาในอนาคต กําหนดจุดมุ,งหมายในเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เกิ ด จากเป. าประสงค0
ตั ว ชี้ วั ด ค, า เป. าหมาย กลยุ ท ธ0 จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร0และยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครอง
ส,วนท$ องถิ่ นที่มี ค วามชัด เจน นํ าไปสู,ก ารจัดทํ า
โครงการพัฒนาท$องถิ่นในแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล,าว

5

4

80

5

4

80

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร0ในภาพรวม
ความเชื่ อ มโยงองค0 ร วมที่ นํ า ไปสู, ก ารพั ฒ นา
ท$ อ งถิ่ น ที่ เกิ ด ผ ลผลิ ต /โค รงก ารจาก แผ น
ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห, ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 Thailand 4.0
แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นากลุ, ม จั ง หวั ด /
แผนพั ฒ นาจังหวัด ยุท ธศาสตร0ก ารพั ฒ นาของ
องค0 กรปกครองส, วนท$ องถิ่ น ในเขตจั งหวั ด และ
ยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปน
โครงการที่เปนชุด กลุ,มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน
ลักษณะเดีย วกัน เปนต$น เพื่ อนําไปสู, การจัดทํ า
โครงการเพื่อพัฒนาท$องถิ่นในแผนพัฒนาท$องถิ่น
สี่ป1อย,างถูกต$องและครบถ$วน

5

5

100

5

5

100

รวม

65

56

86.15
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให$ ค ะแนนโครงการขององค0 ก รปกครองส, ว นท$ อ งถิ่ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2
3
4

การสรุปสถานการณ0การพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร0การพัฒนา

5

โครงการพัฒนา ประกอบด$วย

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10

คะแนน
ที่ได$
9
9
9
9

ร$อยละของ
คะแนนเต็ม
90
90
90
90

60

48

80

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
4
80
5.2 กําหนดวัตถุประสงค0สอดคล$องกับโครงการ
5
4
80
5.3 เป. าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ความชั ดเจนนํ าไปสู, การตั้ ง
5
4
80
งบประมาณได$ถูกต$อง
5.4 โครงการมีความสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป1
5
4
80
5.5 เป.าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล$องกับแผนพัฒนา
5
4
80
เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล$องกับ Thailand 4 0
5
4
80
5.7 โครงการสอดคล$องกับยุทธศาสตร0จังหวัด
5
4
80
5.8 โครงการแก$ ไ ขปJ ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร$ า งให$
5
4
80
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต$หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล$ อ งกั บ เป. า หมาย (ผลผลิ ต ของ
5
4
80
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต$องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
4
80
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล$องกับวัตถุประสงค0และผลที่
5
4
80
คาดว,าจะได$รับ
5.12 ผลที่คาดว,าจะได$รับ สอดคล$องกับวัตถุประสงค0
5
4
80
รวมคะแนน
100
84
84
รายละเอียดการให$คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล$องแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่น
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1

การสรุปสถานการณ?การพัฒนา
เปนการวิเคราะห0กรอบการจัดทํายุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วน
ท$องถิ่น (ใช$การวิเคราะห0 SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis) / Global Demand แ ล ะ Trend ปJ จ จั ย แ ล ะ
สถานการณ0 การเปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต, อการพั ฒนา อย, างน$ อยต$ อง
ประกอบด$ วยการวิเคราะห0 ศั กยภาพด$านเศรษฐกิ จ ด$ านสังคม ด$ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม)
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2

การประเมิ นผลการนําแผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป ไปปฏิบั ติในเชิ ง
ปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช$ตัวเลขต,าง ๆ เพื่อนํามาใช$วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช,น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต,าง ๆ ก็
คือ ผลผลิ ต นั่ นเองว, า เปนไปตามที่ ตั้งเป. า หมายเอาไว$ ห รื อ ไม,
จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได$กําหนดไว$เท,าไหร, จํานวนที่ไม,
สามารถดําเนินการได$มีจํานวนเท,าไหร, สามารถอธิบายได$ตาม
หลัก ประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) ของการพั ฒ นาท$ อ งถิ่ น ตาม
อํานาจหน$าที่ที่ได$กําหนดไว$
2.2 วิเคราะห0 ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

9

90

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

รอยละของ
คะแนนเต็ม

2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ลํา
ดับ

ประเด็นพิจารณา

3

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนํ า เอาเทคนิ ค ต, า ง ๆ มาใช$ เพื่ อ วั ด ว, า ภารกิ จ โครงการ
กิจกรรม งานต,าง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต,อความ
ต$อ งการของประชาชนหรื อ ไม,แ ละเปนไปตามอํ านาจหน$ า ที่
หรือไม, ประชาชนพึงพอใจหรือไม, สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ0 การ
ดําเนิ นการต,า ง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต$อง คงทน ถาวร
สามารถใช$การได$ตามวัตถุประสงค0หรือไม, ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิ ท ธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติราชการที่ บ รรลุ
วัตถุประสงค0และเป.าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได$รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส,วนราชการหรือหน,วยงาน
3.2 วิเคราะห0ผลกระทบ/สิ่งที่ กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

9

90

4

แผนงานและยุทธศาสตร?การพัฒนา
4.1 วิ เคราะห0 แ ผนงาน งาน ที่ เกิ ด จากด$ า นต, า ง ๆ มี ค วาม
สอดคล$องกับยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นในมิติ
ต, า ง ๆ จนนํ า ไปสู, ก ารจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาท$ อ งถิ่ น โดยใช$
SWOTAnalysisDemandDemand Analysis/ Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต,อกัน
4.2 วิเคราะห0แผนงาน งาน ที่เกิดจากด$านต,าง ๆ ที่สอดคล$องกับการ
แก$ไขปJญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท$องถิ่น (ด$านการเกษตร
และแหล,งน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

10

9

90
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5

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เปนโครงการที่ มี วัตถุ ป ระสงค0 สนองต, อ แผนยุ ท ธศาสตร0 การ
พัฒ นาขององค0กรปกครองส,วนท$ องถิ่นและดํ าเนินการเพื่อให$
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน0ขององค0กรปกครองส,วนท$องถิ่นที่
กําหนดไว$ ชื่ อโครงการมี ความชั ดเจน มุ, งไปเรื่อ งใดเรื่องหนึ่ ง
อ,านแล$วเข$าใจได$ว,าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงค0สอดคล$องกับโครงการมีวัตถุประสงค0
ชั ดเจน (clear objective) โครงการต$ องกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค0
สอดคล$องกับความเปนมาของโครงการ สอดคล$องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดําเนินงานต$องสอดคล$องกับวัตถุประสงค0 มี
ความเปนไปได$ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป.า หมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู,
การตั้งงบประมาณได$ถูกต$องสภาพที่อยากให$เกิดขึ้นในอนาคต
เปนทิศทางที่ต$องไปให$ถึงเป.าหมายต$องชัดเจน สามารถระบุ
จํ า นวนเท, า ไร กลุ, ม เป. า หมายคื อ อะไร มี ผ ลผลิ ต อย, า งไร
กลุ, ม เป. า หมาย พื้ นที่ ดํา เนิ น งาน และระยะเวลาดํ า เนิ นงาน
อธิบายให$ชัดเจนว,าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต$นในช,วงเวลา
ใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ,มเป.า หมายของโครงการ หาก
กลุ, ม เป. า หมายมี ห ลายกลุ, ม ให$ บ อกชั ด ลงไป ว, า ใครคื อ
กลุ,มเป.าหมายหลัก ใครคือกลุ,มเป.าหมายรอง
5.4 โครงการมีความสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป1
โครงการสอดคล$ อ งกั บ (1) ความมั่ นคง (2)การสร$ า ง
ความสามารถในการแข, งขั น (3) การพั ฒ นาและเสริม สร$า ง
ศักยภาพคน (4) การสร$างโอกาสความเสมอภาคและเท,าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร$างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เปน
มิตรต,อสิ่งแวดล$อม (6) การปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให$เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป. า หมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มีความสอดคล$อ งกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห, ง ชาติ โครงการมี ความ
สอดคล$องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับที่ 12
โดย (1) ยึ ดหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (2) ยึ ดคนเปน
ศูนย0กลางการพัฒนา 3) ยึดวิสัยทัศน0ภายใต$ยุทธศาสตร0ชาติ 20
ป1 (4) ยึดเป.าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสู,การปฏิบัติให$เกิดผลสัมฤทธิ์อย,างจริงจังใน 5 ป1ที่ต,อยอด
ไปสู,ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเป.าหมายระยะยาว ภายใต$แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแข,งขันและการหลุดพ$นกับดักรายได$
ปานกลางสู,รายได$สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช,วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร$างสังคมสูงวัยอย,างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (5) การสร$างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย,างเปนมิตรกับสิ่งแวดล$อม (6) การบริหารราชการแผ,นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ
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5.6 โครงการมีความสอดคล$องกับ Thailand 4.0โครงการมี
ลักษณะหรือสอดคล$องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร$างเศรษฐกิจ
ไปสู, Value–Based Economy หรื อ เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ น
ด$วยนวัตกรรม ทําน$อย ได$มาก เช,น (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค$า โภคภัณฑ0 ไปสู,สินค$าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด$วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู,การขับ เคลื่อ น
ด$วยเทคโนโลยี ความคิดสร$างสรรค0 และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน$นภาคการผลิตสินค$า ไปสู,การเน$นภาคบริการมาก
ขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ด$ ว ยวิ ท ยาการ ความคิ ด
สร$า งสรรค0 นวัตกรรม วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และการวิจัย
และพั ฒ นา แล$วต,อยอดความได$เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช,น
ด$านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล$องกับยุทธศาสตร0จังหวัดโครงการพัฒนา
ท$ อ งถิ่ น มี ความสอดคล$อ งกับ ห$ วงระยะเวลาของแผนพั ฒ นา
จังหวัดที่ได$กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท$องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม,สามารถแยกส,วนใด
ส,วนหนึ่งออกจากกันได$ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท$องถิ่นต$อง
เปนโครงการเชื่อ มต,อหรือ เดิ นทางไปด$ วยกันกับ ยุท ธศาสตร0
จังหวัดที่ได$กําหนดขึ้นที่เปนปJจจุบัน
5.8 โครงการแก$ไขปJญหาความยากจนหรือ การเสริมสร$างให$
ประเทศชาติ มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น ภายใต$ ห ลั ก ประชารั ฐ เปน
โครงการที่ดําเนิ นการภายใต$ พื้ นฐานความพอเพี ยงที่ ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร,วมดําเนินการ เปนโครงการต,อยอดและขยาย
ได$ เปนโครงการที่ประชาชนต$องการเพื่ อให$เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให$ท$องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนท$องถิ่นที่
พั ฒนาแล$ ว ด$ วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท$องถิ่น (ด$านการเกษตรและแหล,งน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล$องกับเป.าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) งบประมาณโครงการพั ฒ นาจะต$ องคํ านึ งถึ งหลั ก
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการได$แก, (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมี ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) (4) ความยุ ติ ธรรม (Equity)(5)
ความโปร,งใส (Transparency)
5.10 มี ก ารประมาณการราคาถู ก ต$ อ งตามหลั ก วิ ธี ก าร
งบประมาณการประมาณการราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต$ อ งให$
สอดคล$องกับโครงการถูกต$องตามหลักวิชาการทางช,าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท$ อ งถิ่ น มี ค วามโปร, ง ใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได$ในเชิงประจักษ0 มีความคลาด
เคลื่ อ นไม, ม ากกว,า หรือ ไม,ต่ํ า กว, าร$ อ ยละห$ า ของการนํ าไปตั้ ง
งบประมาณรายจ,ายในข$อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ,ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
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5 .1 1 มี การกํ าหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และสอ ดคล$ องกั บ
วัตถุป ระสงค0 และผลที่ คาดว,า จะได$ รับ มี ก ารกํา หนดดั ช นี ชี้
วั ด ผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได$
(measurable) ใช$ บ อกประสิ ท ธิ ผ ล Effectiveness)ใช$
บอกป ระสิ ท ธิ ภ าพ(efficiency) ได$ เช,น การกําหนดความพึ ง
พอใจ การกํ า หนดร$ อ ยละ การกํ า หนดอั น เกิ ด จากผลของ
วัตถุประสงค0ที่เกิดที่สิ่งที่ได$รับ (การคาดการณ0 คาดว,าจะได$รับ)
5.12 ผลที่คาดว,า จะได$ รับ สอดคล$ อ งกับ วัตถุป ระสงค0 ผลที่
ได$ รับ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได$จริงจากการดํ าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล$องกับวัตถุประสงค0ที่ตั้งไว$ การได$ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต$องเท,ากับ วัตถุป ระสงค0หรือมากกว,าวัตถุป ระสงค0
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค0ควรคํานึงถึง
(1) มี ค วามเปนไปได$ แ ละมี ค วามประเมิ น ผลระดั บ ของ
ความสําเร็จได$
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได$
(3) ระบุสิ่งที่ต$องการดําเนินงานอย,างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได$
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคล$องกับความเปนจริง
(5) ส,งผลต,อการบ,งบอกเวลาได$
รวม
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80
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80
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84
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ส1วนที่ 4 ป_ญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนโครงการที่มีอยู,ในแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 (พ.ศ.2561 – 2564) มีจํานวนมาก ซึ่งจากรายงาน
การติ ด ตามฯ จะพบว, าในป1 2561 มี โครงการทั้ งหมด 181 โครงการ งบประมาณจํ านวน 112,524,200.00
บาท แต,เงินจากงบประมาณรายจ,ายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 59,437,940.-บาท ซึ่งรวมเงิน
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค0จากรัฐบาลแล$ว ทําให$ไม,สามารถดําเนินการตามโครงการที่ประชาคมหมู,บ$านแต,ละ
หมู, ได$เสนอเข$ามาในแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1ได$ครบทุกโครงการ
2. ประชาชนยังไม,เข$าใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร0 และแผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป1 จะสังเกตได$ว,าในการเสนอ
โครงการในการประชุ ม ประชาคมหมู, บ$ าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ํา ไฟฟ. า ประปา เปนต$น แต,จะไม, ให$
ความสําคัญกับยุทธศาสตร0การพัฒนาในด$านอื่น ๆ
3. ประชาชนไม,มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่เสนอเข$ามาในแผนพัฒนาท$องถิ่น ยังคงมีความ
ต$องการให$ทุกโครงการต$องมีอยู,ในแผน แต,ไม,คํานึงถึงศักยภาพของเทศบาล ซึ่งไม,สามารถที่จะดําเนินการให$ครบทุก
โครงการได$
4. ประชาชนยังให$ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่นน$อย ส,งผลกระทบต,อการมีส,วนร,วมใน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท$องถิ่นอย,างแท$จริง ทําให$แผนพัฒนาไม,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท,าที่ควร
5. เทศบาลได$รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ไม,เพียงพอต,อการพัฒนาครอบคลุมทุกด$าน
6. คณะกรรมการ ฯ ควรมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน อย,างจริงจัง และสม่ําเสมอ พร$อมทั้ง
ทั้งมีการรายงานผลและข$อเสนอแนะให$ผู$บริหารทราบทุกครั้ง
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ภาคผนวก
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ขอมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลของ อปท. (e-plan)
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