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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

คำนำ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดำเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก ำหนดไว้ไ ด้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามที่
กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากมีระบบติดตามประเมินผลที่ดีจะก่อ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ
เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเชิงการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไ ด้จากการติด ตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึง แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญ ในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ “ระบบการติดตาม” จึงเป็น
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัว
บ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากร (Input) และการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการ (Input) กับ
ผลผลิต (Output) ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การติดตามผลเป็น
เครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งมอบปัจจัยการผลิตกำหนดการ
ทำงาน การผลิตผลผลิต และการดำเนินงานต่างๆ ดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้
2. การประเมิ น ผล หรื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน (Performance evaluation) เป็ น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงการ
หรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยต่างๆ อย่างไร การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน ตาม
กฎเกณฑ์และตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลฯหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรื อไม่ไ ด้ ด ำเนิน การตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ไ ด้ก ำหนดไว้ หรื อไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลฯ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

-23. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที ่ จ ะทำให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตัง้ รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลฯให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่ง ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมิ นผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไ ด้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญ หาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไ ข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลฯ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลฯ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับ สำนัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ ะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

-36. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ ่ง ครั ้ง ภายในเดื อนธัน วาคมของทุก ปี (4) แต่ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภาย
ในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเดือนธันวาคม
ของทุกปี

-41. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้อง
ถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ นของเทศบาลตำบลบ้ า นใหม่ ต ้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นของเทศบาลตำบลบ้ า นใหม่ ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดังนี้
2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่ง ประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติด ตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน

-5Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลฯในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิ คซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไ ขที่ดี หลัง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่าย
ต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การรายงานผล
รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรม
การพัฒนา
ของ อปท.

เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

-64. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้ างไว้เพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื ่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลฯรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น
หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯกำหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลฯ
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง ใน
เทศบาลฯ มาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เ ป็นโครงการในรอบ 5 ปี วั ด ได้ จ ากช่อ งปี ง บประมาณและที ่ผ ่ านมา โครงการที ่ต ่อ เนื่ องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ
ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

-72. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯกำหนดระเบียบ วิธีในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิ ด ชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลฯเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯกำหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯใช้
การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางใน
การสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็น
วิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล
ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลฯ

-83.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่ น ี ่ ห มายถึ ง การสำรวจเพื ่ อ ประเมิ นความคิ ด เห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลฯ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจั ดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ ้ นให้ ผ ู้ ปฏิ บั ต ิ งานและผู ้เกี ่ยวข้ องกับการพัฒนาท้ องถิ่ น การจั ดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลฯแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลฯ เกิดความสำเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล

-9ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
......................................................
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์การและการให้บริการประชาชน
3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 เพื่อเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
จุดมุ่งหมายที่ 2 เพื่อการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมายที่ 3 เพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร
จุดมุ่งหมายที่ 4 เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ
จุดมุ่งหมายที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดมุ่งหมายที่ 6 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
จุดมุ่งหมายที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี สุขภาพสมบรูณ์ แข็งแรง
จุดมุ่งหมายที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และการสงเคราะห์อย่าง
ทั่วถึง
จุดมุ่งหมายที่ 9 เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและเพียงพอ
จุดมุ่งหมายที่ 10 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
จุดมุ่งหมายที่ 11 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

-10จุดมุ่งหมายที่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น
จุดมุ่งหมายที่ 13 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี
4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบาย
น้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซมบำรุงรักษา ลำเหมือง
คลองส่งน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดการน้ำ
เสีย
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ความพร้อมรับ สถานการณ์
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ทันกับการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาระบบการสังคมสงเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 10 พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า และแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค
บริโภค อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกพื้นที่
แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการมี่ส่วนร่วมในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาภายใน
ท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมใจในท้องถิ่น
การอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 13 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 14 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 15 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 16 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีความพร้อมบริการ
ประชาชน
5) วิสัยทัศน์
“เกษตรก้าวหน้า พัฒนาถิ่นเกิด เชิดชูคุณธรรม ร่วมนำพัฒนา ประชาเป็นสุข”

-111.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
3.ด้านสังคม
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานงบกลาง
4.ด้านเศรษฐกิจและ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.ด้านการบริหาร แผนงานบริหารทั่วไป
และพัฒนาองค์กร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
51
26,200,200

ดำเนินการจริง
จำนวน
โครงการ
11

5
3
4
13
8
19
7
5
7
9
18

165,000
150,000
2,400,000
1,060,000
870,000
975,000
2,455,000
265,000
180,000
175,000
760,000

1
1
4
4
7
5
2
3
2
10

2
1
5
13
3
10
13
196

250,000
10,000
7,100,000
612,000
5,850,000
640,000
9,072,000
66,739,200

1
3
2
3
59

จำนวนเงิน
3207219.72
4,560
13,830
20,855
35,875
101,575
1,399,156
28,170
37,940
45,000
320,230
15,000
6,081,500
22,640
105,840
11,439,390.72

สรุป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโครงการในแผนพัฒนา จำนวน 196 โครงการ มีโครงการที่นำไปปฏิบัติ
ได้จำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.10
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีงบประมาณในแผนพัฒนา จำนวน 66,739,200 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 11, ,439,390.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.14

-121.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา
การอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคม
บริหารงานทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน
สาธารณสุข
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
การบริหารและพัฒนาองค์กร
บริหารงานทั่วไป
รวม

จำนวนโครงการ

จำนวนเงิน

1
1

14,000
15,000

1
2
1
1

50,000
24,500
19,800
100,000

2
9

70,000
293,300

-131.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการ
โครงการก่อสร้างราวกันตกจากบ้าน อ.กัญญาณัฐฎ์ ติดชัย
ถึงบ้านนายบุญเรือง วงค์กิติ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสาวประนอม
มานะธรรม ถึงบ้านนายอ้าย คำงาม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนานายสมบัติ วงค์พันตา
ถึงนานายสิทธิ์ มาไว

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอย 12 ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

เป้าหมาย
ก่อสร้างราวกันตกหมู่ที่ 1
บ้านทัพป่าเส้าความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 156.00
ม.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 173
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 692
ตร.ม.
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม
195 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
585 ตร.ม.
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน
คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ขนาดกว้าง
4.60 – 5.20 ม. หนา
0.05 ม. ยาว 195 ม.
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
998 ตรม.

จำนวนเงิน
212,000

371,249.72

ผลที่ได้รับ
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากยิ่งขึ้น
ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอด
ภัยในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
มีราวกันตกที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

344,000

ประชาชนมีความ
มีถนน คสล.ที่ได้
สะดวกและปลอด
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ภัยในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

239,470

ประชาชนมีความ
มีถนน คสล.ที่ได้
สะดวกและปลอด
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ภัยในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น
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การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติก
จากฝายแม่น้ำวัง ถึงบ้านนายแดน ความหมั่น

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายดวล บุญศรี ถึง
บ้านนายแดน ความหมั่น

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสมบัติ ปัญญาดี

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านพ่อเป็ง
อินต๊ะสงค์ ถึงนานาย จำรอง ยอดรัก

เป้าหมาย
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.
ด้วยแอสฟัลท์ติก ขนาด
กว้าง 4.90 ม. หนา 0.05
ม. ยาว 354 ม. คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,734.6
ตร.ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 102
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 408
ตร.ม. พร้อมระบบระบาย
น้ำ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.10 ม. ยาว
34.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
105.40 ตร.ม.
ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 0.50 ม. หนา
0.15 ม. ลึก 0.60 ม.
ยาว 86.50 ม.

จำนวนเงิน
320,000

ผลที่ได้รับ
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความ
มีถนน คสล.ที่ได้
สะดวกและปลอด
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ภัยในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

250,000

ประชาชนมีความ
มีถนน คสล.ที่ได้
สะดวกและปลอด
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ภัยในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

570,000

ประชาชนมีความ
มีถนน คสล.ที่ได้
สะดวกและปลอด
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ภัยในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

269,500

ป้องกันน้ำท่วมขัง
ชุมชนได้เป็นอย่างดี

มีระบบคลองส่งน้ำ/
ระบบรางระบายน้ำที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
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การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งดอน

เป้าหมาย
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 180
ม. หนา 0.05 ม. มีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 540 ตรม.

จำนวนเงิน
351,000

ผลที่ได้รับ
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความ
มีถนน คสล.ที่ได้
สะดวกและปลอด
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ภัยในการสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

โครงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากปากซอย 13 ถึง
อาคารชุมชนก้าวหน้า

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ลึก 0.30
ม. ยาว 76 ม.
ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ลึก 0.50
ม. ยาว 87.50 ม.
จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง
การกำจัดน้ำเสียในชุมชน
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
จัดโครงการโครงการ 3R
รักษาสิ่งแวดล้อมปีละครั้ง

360,000

ป้องกันน้ำท่วมขัง
ชุมชนได้เป็นอย่างดี

มีระบบคลองส่งน้ำ/
ระบบรางระบายน้ำที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

433,000

ป้องกันน้ำท่วมขัง
ชุมชนได้เป็นอย่างดี

มีระบบคลองส่งน้ำ/
ระบบรางระบายน้ำที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

4,560

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มีพื้นที่ป่าที่อุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น

จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด ๘ ชุมชน

โครงก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายสุทัศน์ ติ๊บ
ปาละ ถึงลำเหมืองแม่ป้าว
การอนุรักษ์
เคหะและชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการกำจัด น้ำเสียในชุมชน

สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการ 3R รักษาสิ่งแวดล้อม

การเกษตร

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน (บวชป่า)

จัดโครงการบวชป่า
ในเขตเทศบาลปีละครัง้

13,830

360

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่
ป่าในเขตเทศบาล
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แผนงาน
การอนุรักษ์
การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ
โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันพังทลายหน้าดิน
โครงการสร้างฝายต้นน้ำหรือฝายแม้ว (Check Dam

การพัฒนาสังคม

บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย
ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่
ที่เกิดการพังทลายของ
หน้าดิน
สร้างฝายต้นน้ำบริเวณ
แม่น้ำวังและลำห้วยต่างๆ

จำนวนเงิน
4,110
10,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว

6,385

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี

20,770

โครงการวันเทศบาล

จัดกิจกรรมเนื่องใน วัน
เทศบาล

12,110

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน

1,700

ผลที่ได้รับ
ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีการพังทลาย ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่
หน้าดินได้รับการ
ในเขตเทศบาล
ป้องกัน
มีฝายแม้วเพิ่มขึ้น
เทศบาลฯ และ
ประชาชนมีสวนร่วม
ในการอนุรักษ์แหล่ง
น้ำ
เทศบาลฯ และ
จำนวนพื้นที่และ
ประชาชนมีส่วนร่วม ต้นไม้ที่ดำเนินการ
ในการปฏิบัติตาม
ปลูก
แนวพระราชดำริฯ
เทศบาลฯ และ
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนที่เข้าร่วม
ในการรัฐพิธี
โครงการ
เทศบาลฯ และ
ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนที่เข้าร่วม
ในการจัดงานวัน
โครงการ
เทศบาล
แผนพัฒนาสามารถ จำนวนชุมชนจำนวน
แก้ไขปัญหาและ
๘ ชุมชนเข้าร่วม
ความต้องการของ โครงการ
ประชาชนในพื้นที่
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การพัฒนาสังคม

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

โครงการ
โครงการสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน

การรักษาความ
สงบภายใน

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)

เป้าหมาย
ฝึกอบรมประจำปี
จำนวน 1 ครั้ง

จำนวนเงิน
1,295

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
จัดกิจกรรมรณรงค์
เทศกาลปีใหม่
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปี
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
จัดกิจกรรมรณรงค์
เทศกาลสงกรานต์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
โครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน จัดฝึกอบรมทบทวนความ
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
รู้ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ปีละครัง้

12,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14,620

จัดฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

14,760
26,750

17,935

ผลที่ได้รับ
สามารถนำแผน
ชุมชนไปบริหาร
จัดการภายในชุมชน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
(สถานที่กลาง)
สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
เลย
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
เลย

ตัวชี้วัด
ทุกชุมชน
มีแผนชุมชน

อปพร.ได้ทบทวน
หลักสูตรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
อปพร.มีความรู้
มีทักษะ และมีความ
พร้อมในการเผชิญ
เหตุสาธารณภัยและ
ป้องกันภัยต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนเจ้าหน้าที่
อปพร.ที่เข้าร่วม
โครงการ

งบประมาณที่อุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน
จำนวนอุบัติเหตุลดลง
จำนวนอุบัติเหตุลดลง

จำนวนเจ้าหน้าที่
อปพร.ที่เข้าร่วม
โครงการ
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การพัฒนาสังคม

แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน

การศึกษา

โครงการ
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เป้าหมาย
จัดโครงการรณรงค์และ
ต่อต้านยาเสพติด 1 ครั้ง/
ต่อปี

จำนวนเงิน
12,810

โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

จัดโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

2,700

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการดูแลเด็กฯ

จัดอบรมหรือกิจกรรม
จำนวน ๑ ครั้ง/ต่อปี

47,010

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

สนับสนุนงบประมาณจัด
ทำอาหารกลางวันให้แก่
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ (รายหัว)

310,800

ผลที่ได้รับ
เทศบาลฯ และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
เทศบาลฯ และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ป้อง
กันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอก
ควัน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก /
ผู้ปกครองรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ใน
การดูแลเด็กเล็กมาก
ยิ่งขึ้น
เด็กเล็กได้รับอาหาร
ที่มีประโยชน์มีร่าง
กายแข็งแรงสมบูรณ์
และมีพัฒนาการที่
สมวัย

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๒๐ ของ
ประชากรที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ ๒๐ ของ
จำนวนประชากร
ที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองที่
เข้าร่วมโครงการ
จำนวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน
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การพัฒนาสังคม

แผนงาน
การศึกษา

โครงการ
ค่าอาหารเสริม(นม)

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า

สาธารณสุข

โครงการอบรมวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไม่
ติดต่อประจำปี 61
โครงการอบรมวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคติดต่อประจำปี 61

เป้าหมาย
สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
-โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
-โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
-ศพด.ทต.บ้านใหม่
สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทำอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทำอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ
การป้องกันโรคไม่ติดต่อ
1 ครั้ง/ปี

จำนวนเงิน
393,346

ผลที่ได้รับ
ตัวชี้วัด
เด็กนักเรียนได้รับ
จำนวนเด็กนักเรียนที่
อาหารที่มีประโยชน์ ได้รับอาหารเสริม
และมีร่างกายแข็ง
(นม)
แรงสมบูรณ์

560,000

จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันโรคติดต่อ
1 ครั้ง/ปี

14,410

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์
และมีร่างกายแข็ง
แรงสมบูรณ์
เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีประโยชน์
และมีร่างกายแข็ง
แรงสมบูรณ์
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค
เทศบาลฯ และ
ประชาขนมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน

88,000

13,760

จำนวนเด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้าน
ใหม่
จำนวนเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านทัพป่า
เส้า
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรที่เข้าร่วม
โครงการ
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมาย
ฝึกอบรมคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 1 ครั้ง/ปี

จำนวนเงิน
14,880

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ฝึกอบรมผู้สงู อายุ 1 ครั้ง/
ปี

13,060

อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ

อุดหนุนงบประมาณให้กิ่ง
กาชาด อำเภอวังเหนือ
ฝึกอบรมกลุ่มสตรี
และครอบครัว 1 ครั้ง/ปี

10,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
1 ครั้ง/ปี

10,680

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จำนวน ๑ ครั้ง

26,720

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ ๑ ครั้ง/ปี

98,800

สร้างความเข้มแข็ง โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัว
ชุมชน

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

16,139

ผลที่ได้รับ
คนพิการและผู้ด้อย
โอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามความ
เหมาะสม
ผู้สูงอายุได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันเกิด
ความสามัคคีและมี
ความสุข
สนับสนุนกิ่งกาชาด
อำเภอวังเหนือ
กลุ่มสตรีและ
ครอบครัวในเขต
เทศบาล มีความรู้ มี
ความเข้มแข็งและ
มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน
เด็กและเยาวชนได้
ทำกิจกรรมร่วมกัน
และเกิดความ
สามัคคีในกลุ่ม
เด็กได้ร่วมแสดง
กิจกรรมและมีความ
สนุกสนาน
เกิดความสามัคคีใน
หมู่ประชาขน

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๒๐ ของผู้
พิการที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ ๒๐ ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ
จำนวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน
ร้อยละ ๒๐ ของสตรี
ที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ
จำนวนเด็กนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
ปีละ ๑ ครั้ง
จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการง
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แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการ
โครงการแข่งขันกีฬายุวชนต้านยาเสพติด

เป้าหมาย
จัดการแข่งขันกีฬายุวชน
ต้านยาเสพติด ๑ ครั้ง/ปี

จำนวนเงิน
17,580

โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพเด็กและเยาวชนให้มี
ความกล้าแสดงออก

ฝีกอบรมการส่งเสริม
พัฒนาบุคลิกภาพเด็กและ
เยาวชน 1 ครั้ง/ปี

9,160

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กเล็ก (ศพด.)

จัดกิจด้านนันทนาการ
เช่น กีฬาให้กับเด็กเล็ก
(ศพด.)ฯลฯ

9,715

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จัดงานประเพณีสงกรานต์
(ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี
จำนวน ๑ ครั้ง

58,800

โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงรำลึกประวัติศาสตร์เจ้าพ่อ
พญาวัง

โครงการจัดงานพิธีบวง
สรวงรำลึกประวัติศาสตร์
เจ้าพ่อพญาวัง

75,280

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมหล่อเทียน
จำนำพรรษาเพื่อถวาย
ณ วัดบ้านใหม่ วัดทัพป่า
เส้า สำนักปฏิบัติธรรม
ดอยแก้วไชยมงคล

4,880

ผลที่ได้รับ
ยุวชนมีการพบปะ
และทำกิจกรรม
ร่วมกันเกิดความรัก
และสามัคคี
เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และทำ
กิจกรรมร่วมกัน
เด็กเล็กได้ร่วม
กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
ได้รับการสืบสาน
ต่อไป
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
ได้รับการสืบสาน
ต่อไป
พระพุทธศาสนา
ได้รับการทำนุบำรุง
ให้สืบทอดต่อไป

ตัวชี้วัด
จำนวนยุวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ ๒๐ ของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ
จำนวนเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ ๖๐ ของ
ประชากรที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรที่เข้าร่วม
โครงการ

-22ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคม

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการ
โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้แก่เด็กนักเรียน
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

จำนวนเงิน
9,295

อุดหนุนการจัดงานมหกรรมก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สภาวัฒนธรรม
อำเภอวังเหนือ

10,000

การพาณิชย์

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย
ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

15,000

งบกลาง

เบี้ยยังชีผู้สูงอายุ

จัดอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารหรือผู้จำหน่าย
ตามแผงในตลาดและออก
สุ่มตรวจอาหารต่าง ๆ
และผู้ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ
แบบขั้นบันได / คน

5,154,800

เบี้ยยังชีผู้พิการ

มอบเบี้ยยังชีพให้คนพิการ

859,200

เบี้ยยังชีผู้ป่วยเอดส์

มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วย
ติดเชื้อเอดส์

76,500

ผลที่ได้รับ
เด็กนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
เทศบาลฯได้ร่วม
ส่งเสริมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ผู้ประกอบการมี
ความรู้เรื่อง
สุขอนามัยร้านอาหาร
และแผงจำหน่ายมี
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
ผู้สูงอายุมีรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน
ผู้พิการมีรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน
ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์มี
รายได้เพื่อใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด
จำนวนเด็กนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
จำนวนงบประมาณที่
สนับสนุน 10,000
บาท
จำนวนผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยตลาดสดที่เข้า
ร่วมโครงการ
จำนวนผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
จำนวนผู้พิการในเขต
เทศบาลที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ
ในเขตเทศบาลที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ

-23ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

โครงการ
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
(ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

เป้าหมาย
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนตามความ
เหมาะสม เช่น การเพาะ
เห็ด , เลี้ยงไก่ , เลี้ยงปลา
, เลี้ยงวัว , กลุ่มอาชีพจัก
สานพื้นเมือง ,กลุ่มอาชีพ
ผลิตของขวัญและ
ของฝากฯลฯ
อุดหนุนงบประมาณที่ทำ
การปกครองอำเภอวัง
เหนือ

จำนวนเงิน
25,000

ผลที่ได้รับ
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัว

ตัวชี้วัด
จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วมฝึกอบรม
อาชีพ

10,000

จำนวนงบประมาณ
ที่สนับสนุน
๑๐,๐๐๐ บาท

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลฯ

จัดฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากร
เทศบาลฯ

12,020

โครงการเทศบาลบริการประชาชน (เคลื่อนที่)

จัดกิจกรรมให้บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

24,890

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

มีระบบการจัดเก็บภาษี
ที่มีประสิทธิภาพ

68,930

สินค้า Otop ของ
อำเภอวังเหนือ
ได้แสดงและ
จำหน่ายในงานฤดู
หนาวและกาชาด
จังหวัดลำปาง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ประชาชนได้รับการ
บริการดียิ่งขึ้นและมี
ความเข้าใจอันดีต่อ
กันระหว่างเทศบาล
ฯ กับประชาชน
มีระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ

การบริหารและ
พัฒนาองค์กร

บริหารงานทั่วไป

จำนวนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างที่
ร่วมโครงการ
ร้อยละ ๒๐ ของ
ประชากรที่เข้าร่วม
โครงการ
จำนวนภาษี
ที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น

-242. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2562
การจัดเก็บข้อมูล
1. จัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลบ้านใหม่) ใน
การจัดทำโครงการพัฒนา
2. จัดเก็บข้อมูลจากการทำแบบสอบถามประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
แหล่งข้อมูล การดำเนินการตามภารกิจของ สำนัก/กอง/งาน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการตาตัวชีวัดกำหนดดังนี้
1. วัดเป็นจำนวน (Number)
2. วัดเป็นร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย (Average)
แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
1.1 แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ นผลยุ ท ธศาสตร์ เ พื ่ อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.2 แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื ่ อ ความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้
คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น(แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาศเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดโดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็นคือ 1. การ
ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. การติดตามผลการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ
ที่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งนอกจากจะทำให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดำเนินงานแล้วยังสามารถใช้เป็นสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่
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แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต.ค.61- ก.ย.62) โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน
คือ 1 .ความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 2. ความพึง พอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 3. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
ระยะเวลาในการติดตาม
แบบประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น แบบที ่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วงเดือน(ต.ค.61.-ก.ย.62)
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
วัตถุประสงค์ของแบบ
เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระยะเวลาในการติดตาม
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กร ช่วงเดือน (ต.ค.61-ก.ย.62)
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของแบบ
เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์
ระยะเวลาในการติดตาม
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กร ช่วงเดือน (ต.ค.61-ก.ย.62)
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
.................................................
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
20.00
12.00
65.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
97.00

-272. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนน คะแนน
ที่ได้
10
9
10
9
10
9
10
9
60
60
(5)
5
(5)
5
(5)
5
(5)
(5)

5
5

(5)
(5)
(5)

5
5
5

(5)
(5)
(5)
(5)
100

5
5
5
5
96

-28แบบที่ 1 แบบช่วยกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทำการประเมิน และรายงานทุกๆ ครั้ง หลัง จากที ่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้ป ระกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
ไม่มี
การดำเนินงาน การดำเนินงาน





















-29แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม61 – ธันวาคม 61)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 62 – มีนาคม 62)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน62 – มิถุนายน 62) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 62 – กันยายน 62)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
ปี พ.ศ.๒๕61
ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ.๒๕๖2

ปี พ.ศ.๒๕๖3

ปี พ.ศ.2564

ปี พ.ศ.2565

รวม

จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

20

9,475,000

7

4,167,500

10

9,518,700

5

7,703,500

7

8,360,800

49

39,225,500

๒.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7

160,000

7

160,000

7

160,000

7

160,000

7

160,000

35

800,000

๓.ด้านสังคม

47

1,1142,000

48

10,462,000

47

10,352,000

46

10,152,000

49

24,652,000

237

66,760,000

๔.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3

45,000

3

45,000

3

45,000

3

45,000

3

45,000

15

225,000

๕.การบริหารและพัฒนาองค์กร

8

330,000

8

330,000

8

330,000

8

330,000

8

330,000

40

1,650,000

85

21,152,000

73

15,164,500

75

20,405,700

69

18,390,500

74

33,547,800

376

108,660,500

รวม

-304. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕62 ร้อยละ (ระหว่าง
เดือน ต.ค.2561-ก.ย.2562) รวมทุกยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
จำนวน ร้อยละ

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาด้าน
สังคม
๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้าน
การบริหารและ
พัฒนาองค์กร
รวม

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน ร้อยละ

จำนวน ร้อยละ

จำนวน ร้อยละ

8

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

8

100.00

4

80.00

-

-

1

20.00

-

-

-

-

5

100.00

36

87.80

-

-

5

12.20

-

-

-

-

41

100.00

2

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100.00

8

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

8

100.00

58

90.63

-

-

6

9.38

-

-

-

-

64

100.00

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
(ระหว่างเดือน ต.ค.2561-ก.ย. 2562)
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาด้านสังคม
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๕. การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
รวม

งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
2,792,000
23.19

เงินสะสม
จำนวนเงิน
ร้อยละ
-

รวม
จำนวนเงิน
2,792,000

ร้อยละ
23.19

31,975

0.27

-

-

31,975

0.27

8,623,008
22,640
567,991

71.63
0.19
4.72

-

-

8,623,008
22,640
567,991

71.63
0.19
4.72

12,037,614

100.00

-

-

12,037,614

100.00

-31ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
ผลการดำเนินงาน
โครงการ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)
เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่(อาหาร
กลางวัน)
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า(อาหาร
กลางวัน)
เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ)
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)

งบประมาณ

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ

ยังไม่ได้
ดำเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายแล้ว



-

-

386,500

399,320



-

-

394,740

389,467



548,000

548,000



76,000

76,000



635,740

674,280



-

-

100,000

37,985.45

เบี้ยยังชีพผู้พิการ



-

-

940,800

847,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์



-

-

78,000

72,000

เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ



-

-

5,834,000

5,658,200

-

-



150,000

-

-

-



1683

-

-

-



18,000

-

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

รวมทั้งสิ้น

9,163,463

8,702,452

-32สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2562
1. ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านใหม่มีการดำเนิน งานตามประเด็น
การประเมินในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอน
2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี2562 ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ซึ่งโครงการพัฒนาและงบประมาณได้กระจายกันอยู่ทุกยุทธศาสตร์ และเทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกยุทธศาสตร์
3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕62 ร้อยละ
(ระหว่าง เดือน ต.ค.2561-ก.ย.2562)รวมทุกยุทธศาสตร์ โดยเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่เสร็จมากน้อย
เพียงใดซึ่งพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีจำนวนโครงการที่เสร็จ ร้อยละ 100
รองลงมาคือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีจำนวนโครงการที่เสร็จ ร้อยละ 87.80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนโครงการที่เสร็จ ร้อยละ80.00 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าเทศบาลตำบลบ้านใหม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในส่วนของ
โครงการพัฒนา จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 12,694,429 บาท และได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา
จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 12,037,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.82
5. การดำเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ทั่วไป เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 12
โครงการงบประมาณ 9,163,463 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 9 โครงการ จำนวน 8,702,452 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.96
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. งบประมาณที่ได้รับล่าช้าทำให้การจัดทำโครงการพัฒนามีอุปสรรคในการดำเนินกางเช่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซึง่ ในช่วงฤดูฝนไม่สามารเข้าทำงานในพื้นที่ได้
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการโครงการพัฒนาด้านต่างๆ
3. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลง

-33แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1ครั้ง
(ระหว่างเดือน ต.ค. 2561-ก.ย. 2562)
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕62
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏในแผน

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

8

8

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5

4

41

36

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2

2

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

8

8

รวม

64

58

จากตารางพบว่า
1. จำนวนโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรที่ปฏิบัติได้จริงมีความ
สอดคล้องกับโครงการที่กำหนดไว้แผนพัฒนาเทศบาลฯ แสดงว่าในยุทธศาสตร์ที่ 1,4,5 เทศบาลฯสามารถ
ดำเนินงานได้ตามแผน
2. จำนวนโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ที่ปฏิบัติได้จริงไม่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้แผนพัฒนาเทศบาล
แสดงว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2,3 เทศบาลฯไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน
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4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
พอใจ
ไม่
พอใจ
มาก
พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
84.87 15.13
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
86.72 13.28
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 88.56 11.44
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 84.87 15.13
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
92.25 7.75
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
94.10 5.90
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
95.94 4.06
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
95.94 4.06
รวม
90.41 9.59
จากตารางพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าเทศบาลฯสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โ ดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 90.41 และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพอใจอยู่ใน
ระดับมากจำนวน 8 ประเด็น โดยประเด็นที่มี ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 95.94 ประเด็นที่รองลงมาคือ ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 94.10
ตามลำดับ
ประเด็น

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.42
9.31
9.22
9.30
9.47
9.46
9.66
9.64
9.43
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ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับหรือใกล้กับ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ 9.43 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 8 ประเด็น โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหามีค่าเท่ากับ 9.66
และประเด็นที่รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีค่าเท่ากับ 9.64
ตามลำดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.48
9.39
9.42
9.32
9.44
9.45
9.52
9.56
9.45

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
จากตารางพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับหรือใกล้กับ 10
แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
9.45 และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 8
ประเด็น โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ
/ กิจกรรม มีค่าเท่ากับ 9.56 และประเด็นที่รองลงมาคือ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน มีค่าเท่ากับ 9.52 ตามลำดับ
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ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.44
9.33
9.31
9.28
9.36
9.39
9.48
9.49
9.39

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
จากตารางพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับหรือใกล้กับ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
ของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.39 และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 8 ประเด็น โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือประเด็นประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีค่าเท่ากับ 9.49 และ
ประเด็นที่รองลงมาคือประเด็น ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไ ขปัญ หาของประชาชน มีค่า
เท่ากับ 9.48 ตามลำดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.25
9.23
9.35
9.36
9.35
9.37
9.49
9.41
9.35

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
จากตารางพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยความพึง พอใจเท่ากับหรือใกล้กับ 10 แสดงว่าผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.35 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 8 ประเด็น โดย
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ประชาชนมีค่าเท่ากับ 9.49 และประเด็นที่รองลงมาคือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /
กิจกรรม มีค่าเท่ากับ 9.41 ตามลำดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.41
9.31
9.37
9.38
9.40
9.41
9.47
9.46
9.40

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม
จากตารางพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับหรือใกล้กับ 10 แสดงว่าผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.40 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าประเด็นที่ประชาชนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 8 ประเด็น โดย
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็น ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไ ขปัญหาของ
ประชาชนมีค่าเท่ากับ 9.47 และประเด็นที่รองลงมาคือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /
กิจกรรม มีค่าเท่ากับ 9.46 ตามลำดับ

-38แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ1ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ระหว่างเดือน
ต.ค.2561-ก.ย. 2562)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

(1) ชาย (180)
(2) หญิง (91)
(1) ต่ำกว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี (37)
(4) 41 – 50 ปี (48) (5) 51 – 60 ปี (101) (6) มากกว่า 60 ปี (85)
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (95)(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (170)(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี (6)
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (6)
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (18)
(4) รับจ้าง (27)
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร (220)
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจ
มาก
230
235
240
230
250
255
260
260
260

พอใจ
41
36
31
41
21
16
11
11
11

ไม่
พอใจ
-

-39จากแบบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 271 คน ปรากฏผลดังนี้
1. เพศ
1.1 เพศชาย จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 66.42
1.2 เพศหญิง จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.58
2. อายุ
2.1 อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 37.27
2.2 อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37
2.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71
2.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65
3. การศึกษา
3.1 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 62.73
3.2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06
3.3 ระดับปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21
4. อาชีพ
4.1 อาชีพเกษตรกร จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 81.18
4.2 อาชีพรับจ้าง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96
4.3 อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64
4.4 อาชีพรับราชการ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21
5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
พอใจมากจำนวน 230 คน พอใจ จำนวน 41 คน
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
พอใจมากจำนวน 235 คน พอใจ จำนวน 36 คน
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
พอใจมากจำนวน 240 คน พอใจ จำนวน 31 คน
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
พอใจมากจำนวน 230 คน พอใจ จำนวน 11 คน
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
พอใจมากจำนวน 250 คน พอใจ จำนวน 21 คน
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
พอใจมากจำนวน 255 คน พอใจ จำนวน 16 คน
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
พอใจมากจำนวน 260 คน พอใจ จำนวน 11 คน
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
พอใจมากจำนวน 260 คน พอใจ จำนวน 11 คน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
พอใจมากจำนวน 260 คน พอใจ จำนวน 11 คน

-40แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (ระหว่างเดือน ต.ค.2561-ก.ย.
2562)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย (180)
(2) หญิง (91)
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี (37)
(4) 41 – 50 ปี (48) (5) 51 – 60 ปี (101) (6) มากกว่า 60 ปี (85)
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (95) (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (170)(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี (6)
(5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (6)
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (18)
(4) รับจ้าง (27)
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร (220)
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.42
9.31
9.22
9.30
9.47
9.46
9.66
9.64
9.43

-41ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.48
9.39
9.42
9.32
9.44
9.45
9.52
9.56
9.45

ด้านการพัฒนาด้านสังคม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.44
9.33
9.31
9.28
9.36
9.39
9.48
9.49
9.39

-42ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.25
9.23
9.35
9.36
9.35
9.37
9.49
9.41
9.35

ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.41
9.31
9.37
9.38
9.40
9.41
9.47
9.46
9.40

-43จากแบบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 271 คน ปรากฏผลดังนี้
1. เพศ
1.1 เพศชาย จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 66.42
1.2 เพศหญิง จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.58
2. อายุ
2.1 อายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 37.27
2.2 อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37
2.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71
2.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65
3. การศึกษา
3.1 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 62.73
3.2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06
3.3 ระดับปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21
4. อาชีพ
4.1 อาชีพเกษตรกร จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 81.18
4.2 อาชีพรับจ้าง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96
4.3 อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64
4.4 อาชีพรับราชการ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.21
5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแต่ละด้าน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 190 คน , 9 คะแนน จำนวน 30 คน ,
8 คะแนน จำนวน 25 คน , 7 คะแนน จำนวน 26 คน
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 180 คน , 9 คะแนน จำนวน 30 คน ,
8 คะแนน จำนวน 25 คน , 7 คะแนน จำนวน 36 คน
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 166 คน , 9 คะแนน จำนวน 30 คน ,
8 คะแนน จำนวน 44 คน , 7 คะแนน จำนวน 31 คน
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 181 คน , 9 คะแนน จำนวน 25 คน ,
8 คะแนน จำนวน 30 คน , 7 คะแนน จำนวน 35 คน
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 182 คน , 9 คะแนน จำนวน 44 คน ,
8 คะแนน จำนวน 35 คน , 7 คะแนน จำนวน 10 คน

-446) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 189 คน , 9 คะแนน จำนวน 37 คน ,
8 คะแนน จำนวน 25 คน , 7 คะแนน จำนวน 20 คน
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 205 คน , 9 คะแนน จำนวน 45 คน ,
8 คะแนน จำนวน 15 คน , 7 คะแนน จำนวน 6 คน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 215 คน , 9 คะแนน จำนวน 33 คน ,
8 คะแนน จำนวน 7 คน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 186 คน , 9 คะแนน จำนวน 45 คน ,
8 คะแนน จำนวน 23 คน , 7 คะแนน จำนวน 17 คน
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 177 คน , 9 คะแนน จำนวน 38 คน ,
8 คะแนน จำนวน 40 คน , 7 คะแนน จำนวน 16 คน
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 170 คน , 9 คะแนน จำนวน 55 คน ,
8 คะแนน จำนวน 35 คน , 7 คะแนน จำนวน 11 คน
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 172 คน , 9 คะแนน จำนวน 36 คน ,
8 คะแนน จำนวน 40 คน , 7 คะแนน จำนวน 23 คน
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 180 คน , 9 คะแนน จำนวน 45 คน ,
8 คะแนน จำนวน 30 คน , 7 คะแนน จำนวน 16 คน
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 183 คน , 9 คะแนน จำนวน 47 คน ,
8 คะแนน จำนวน 21 คน , 7 คะแนน จำนวน 20 คน
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 189 คน , 9 คะแนน จำนวน 45 คน ,
8 คะแนน จำนวน 25 คน , 7 คะแนน จำนวน 12 คน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 190 คน , 9 คะแนน จำนวน 49 คน ,
8 คะแนน จำนวน 27 คน , 7 คะแนน จำนวน 5 คน

-45ด้านสังคม
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 182 คน , 9 คะแนน จำนวน 40 คน ,
8 คะแนน จำนวน 35 คน , 7 คะแนน จำนวน 14 คน
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 180 คน , 9 คะแนน จำนวน 33 คน ,
8 คะแนน จำนวน 25 คน , 7 คะแนน จำนวน 33 คน
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 175 คน , 9 คะแนน จำนวน 35 คน ,
8 คะแนน จำนวน 30 คน , 7 คะแนน จำนวน 31 คน
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 170 คน , 9 คะแนน จำนวน 30 คน ,
8 คะแนน จำนวน 48 คน , 7 คะแนน จำนวน 23 คน
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 172 คน , 9 คะแนน จำนวน 38 คน ,
8 คะแนน จำนวน 47 คน , 7 คะแนน จำนวน 14 คน
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 177 คน , 9 คะแนน จำนวน 45 คน ,
8 คะแนน จำนวน 28 คน , 7 คะแนน จำนวน 21 คน
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 188 คน , 9 คะแนน จำนวน 35 คน ,
8 คะแนน จำนวน 38 คน , 7 คะแนน จำนวน 10 คน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 190 คน , 9 คะแนน จำนวน 33 คน ,
8 คะแนน จำนวน 40 คน , 7 คะแนน จำนวน 8 คน
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 177 คน , 9 คะแนน จำนวน 23 คน ,
8 คะแนน จำนวน 32 คน , 7 คะแนน จำนวน 39 คน
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 170 คน , 9 คะแนน จำนวน 30 คน ,
8 คะแนน จำนวน 35 คน , 7 คะแนน จำนวน 36 คน
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 173 คน , 9 คะแนน จำนวน 40 คน ,
8 คะแนน จำนวน 38 คน , 7 คะแนน จำนวน 20 คน
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 171 คน , 9 คะแนน จำนวน 39 คน ,
8 คะแนน จำนวน 49 คน , 7 คะแนน จำนวน 12 คน

-465) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 181 คน , 9 คะแนน จำนวน 29 คน ,
8 คะแนน จำนวน 37 คน , 7 คะแนน จำนวน 27 คน
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 178 คน , 9 คะแนน จำนวน 39 คน ,
8 คะแนน จำนวน 30 คน , 7 คะแนน จำนวน 24 คน
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 185 คน , 9 คะแนน จำนวน 41 คน ,
8 คะแนน จำนวน 37 คน , 7 คะแนน จำนวน 8 คน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 184 คน , 9 คะแนน จำนวน 42 คน ,
8 คะแนน จำนวน 17 คน , 7 คะแนน จำนวน 28 คน
ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 177 คน , 9 คะแนน จำนวน 45 คน ,
8 คะแนน จำนวน 33 คน , 7 คะแนน จำนวน 16 คน
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 170 คน , 9 คะแนน จำนวน 40 คน ,
8 คะแนน จำนวน 37 คน , 7 คะแนน จำนวน 24 คน
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 172 คน , 9 คะแนน จำนวน 47 คน ,
8 คะแนน จำนวน 33 คน , 7 คะแนน จำนวน 19 คน
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 174 คน , 9 คะแนน จำนวน 38 คน ,
8 คะแนน จำนวน 47 คน , 7 คะแนน จำนวน 12 คน
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 179 คน , 9 คะแนน จำนวน 37 คน ,
8 คะแนน จำนวน 40 คน , 7 คะแนน จำนวน 15 คน
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 177 คน , 9 คะแนน จำนวน 41 คน ,
8 คะแนน จำนวน 39 คน , 7 คะแนน จำนวน 14 คน
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 182 คน , 9 คะแนน จำนวน 44 คน ,
8 คะแนน จำนวน 36 คน , 7 คะแนน จำนวน 9 คน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 10 คะแนน จำนวน 180 คน , 9 คะแนน จำนวน 47 คน ,
8 คะแนน จำนวน 33 คน , 7 คะแนน จำนวน 11 คน
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………….
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕62
โครงการทั้งหมด 64 โครงการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จ 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.63 โครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.38
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในส่วนของ
โครงการพัฒนา จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 12,694,429 บาท และได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา
จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 12,037,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.82
4. ผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนมีความพึง พอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าเทศบาลฯสามารถดำเนิ นงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 90.41
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับหรือใกล้กับ
10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 9.43
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
ความพึ ง พอใจเท่า กั บ หรือ ใกล้ กั บ 10 แสดงว่ า ผลการดำเนิน งานตามแผนพั ฒนาฯของเทศบาลประสบ
ความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.45
ผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนมี ความพึง พอใจต่ อผลการดำเนินงานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับหรือใกล้กับ 10 แสดง
ว่าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.39
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมีความพึ งพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
หรือใกล้กับ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.35
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
หรือใกล้กับ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯของเทศบาลประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.40

-482. ข้อสังเกต
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในส่วนของเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ในบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนด
3. ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในบางโครงการซึ่ง
ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ควรจัดทำแผนโดยคำนึงถึงงบประมาณและความ
เป็นไปได้ในการจัดทำโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น

ภาคผนวก

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครองการเลือกตั้ง
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้ อ มู ล เกี ่ ยวกั บสภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิ เ คราะห์ ท ี ่ ค วบคลุ ม ความเชื ่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจัง หวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

๑๕
(๒)

(๑)

คะแนนที่ได้

ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิ เ คราะห์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม พื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต ่ า งๆ ทาง
ภู ม ิ ศ าสตร์ กระบวนการหรื อ สิ ่ง ที ่ เ กิด ขึ ้ น การประดิ ษ ฐ์ ท ี ่ ม ี ผ ลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศ ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพั ฒ นาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) WWeakness (จ ุ ด อ่ อ น) O-Opportunity (โ อกาส ) แล ะ T-Therat
(อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา
(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
เช่นผลที่ได้ร ับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๐
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสัง คม เศรษฐกิจ สิ่ง แวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ จ ัง หวั ด และเชื่อมโยงหลัก ประชารั ฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

(๒)

(๑)

(๑)

๖๕
(๑๐)

(๑๐)

คะแนนที่ได้

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิส ัยทัศ น์ ซึ่ ง มีล ักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ของแต่ละประเด็น ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่ง มั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
(Positioning)
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีค วามชั ด เจน นำไปสู่การทำโครงการพั ฒ นาท้องถิ ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อม ความเชื่อ มโยงองค์ร วมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิ ต /
โยงของ
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ใน
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
ภาพรวม
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑๐ ผลผลิต/
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม
โครงการ
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๑๐)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

(๕)

100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนน คะแนน
ที่ได้
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
1.สรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

เป็นการวิเคราะห์ กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis )Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10

2.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่ส ามารถดำเนินการได้ มี
จำนวนเท่ า ไหร่ สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

3.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุ ณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่ า ง ๆ ที ่ ด ำเนิ น การในพื ้ น ที ่ น ั ้ น ๆ ตรงต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไ ด้ร ับงบประมาณมาดำเนิ นการ รวมถึง สามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/
Demand (Demand Analysis )/Global Demand / Trend
หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดขึ้นจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และปลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้าน
การเกษตรและแหล่ ง น้ ำ (Local Sufficiency Economy Plan :
LSEP)

10

ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
พิจารณา
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(5)
ชื่อโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒ นา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีค วามชัดเจน มุ่ง ไปเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนด
มีวัตถุประสงค์ช ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
(5)
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธ ี ก ารดำเนิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
โครงการ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย(ผล
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องการให้ไปถึง
(5)
ผลิตของโครงการ)มี เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
ความชัดเจนนำไปสู่ อะไร มี ผ ลผลิต อย่ า งไร กลุ ่ ม เป้ า หมาย พื ้ น ที ่ ด ำเนิ น การ และ
การตั้งงบประมาณได้ ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ช ัดเจนว่าโครงการจะทำที่ไหน
ถูกต้อง
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
(5)
สอดคล้องกับแผน
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (5)
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผล โครงการมีค วามสอดคล้ อ งกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
(5)
ผลิตของโครงการ) มี แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)
ความสอดคล้องกับ
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย 2579 (5)
และสังคมแห่งชาติ
ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่ง ขันและหลุดพ้นกับ ดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสัง คมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ โครงการมีความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(5)
สอดคล้องกับ
ไปสู ่ Value-Based Economy หรื อ เศรษฐกิ จ ที ่ข ั บ เคลื ่ อ นด้ วย
Thailand 4.0
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่นด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
คล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัด
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความยากจน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนิ นการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
หรือการเสริมสร้างให้ ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ประเทศชาติมั่นคง
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักประชารัฐ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ LSEP
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2)
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) 3) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) 5) ความโปร่งใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
การราคาถูกต้องตาม ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางท้องถิ่น มี
หลักวิธีการงบ
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มี
ประมาณ
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้ อบั ญ ญั ติ/ เทศบัญ ญั ติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกำหนด มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
ตัวชี้วัด (KPI) และ
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
ความสอดคล้องกับ
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
วัตถุประสงค์และผล กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ที่ว่าจะได้รับ
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
ได้รับ สอดคล้องกับ พัฒนาซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผ ลหรือผลที่
วัตถุประสงค์
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ค วรคำนึง ถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีค วาม
เฉพาะเจาะจงในการดำเนิ น งานตามโครงการ (2) วั ด และ
ประเมิ น ผลระดั บ ของความสำเร็ จ ได้ (3) ระบุ ส ิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวม

100

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

(5)

(5)

(5)

(5)

5

(5)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ
3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนน คะแนน
ที่ได้
10
9
10
9
10
9
10
9
60
60
(5)
5
(5)
5
(5)
5
(5)
(5)

5
5

(5)
(5)
(5)

5
5
5

(5)
(5)
(5)
(5)
100

5
5
5
5
96

แบบที่ 1 แบบช่วยกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทำการประเมิน และรายงานทุกๆ ครั้ง หลัง จากที ่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้ป ระกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
ไม่มี
การดำเนินงาน การดำเนินงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม–มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)
ปี พ.ศ.๒๕61
ยุทธศาสตร์
1
2
3
4
5
รวม

จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี พ.ศ.๒๕๖2
จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี พ.ศ.๒๕๖3
จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี พ.ศ.2564
จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี พ.ศ.2565
จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม
จำนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕62 ร้อยละ (ระหว่าง
เดือน ต.ค.2561-ก.ย.2562) รวมทุกยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จำนวน

ร้อยละ

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน ร้อยละ

จำนวน ร้อยละ

1
2
3
4
5
รวม

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
(ระหว่างเดือน ต.ค.2561-ก.ย. 2562)
งบปกติ
จำนวนเงิน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์

เงินสะสม
จำนวนเงิน ร้อยละ

รวม
จำนวนเงิน ร้อยละ

1
2
3
4
5
รวม

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
โครงการ

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการดำเนินงาน
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ

ยังไม่ได้
ดำเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายแล้ว

1
2
3
4
5
รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1ครั้ง
(ระหว่างเดือน ต.ค. 2561-ก.ย. 2562)
..............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน .................................................................
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี.................................................
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏในแผน

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

รวม
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ..............................................................
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ1ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
..................................... โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

