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รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สำนักปลัด
เทศบาลตำบลบ้านใหม่

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ น
แผนพั ฒ นามี ห น้ า ที ่ ด ำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ปีง บประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.
2562 – เดื อ นกั น ยายน พ.ศ.2563) ขึ ้ น เพื ่ อ รายงานและเสนอความเห็ น ที ่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามให้
นายกเทศมนตรีต ำบลบ้ านใหม่ คณะกรรมการหวัง เป็นว่ารายงานผลการติ ดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้ านใหม่ สามารถแก้ไ ขปัญ หาให้ กั บประชาชนและทำให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒
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ส่วนที่ ๔
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
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ส่วนที่ 1 บทนำ
*********************
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
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รั บปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ง ด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร

-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
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลฯให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่ง ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมิน ผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไ ด้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญ หาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่ นของเทศบาลซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไ ข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลฯ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลฯ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

-36. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่ า สามสิ บวันโดยอย่ างน้ อยปี ละหนึ ่ง ครั ้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุ กปี (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
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 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 ซึ่งสิ่ งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ 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 วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลฯในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
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
4. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลฯมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การรายงานผล
รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรม
การพัฒนาของ
อปท.

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯทราบในที่ เปิ ดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็ นดั ง กล่ า วและต้ องปิ ดประกาศไว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

-65. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตาม
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 2 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

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
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

-9-

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
......................................................
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
1.1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1) วิสัยทัศน์
“เกษตรก้าวหน้า พัฒนาถิ่นเกิด เชิดชูคุณธรรม ร่วมนำพัฒนา ประชาเป็นสุข”
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร
3) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย
1. เพื่อเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
2. เพื่อการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร
4. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ
5. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
7. เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี สุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง
8. เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
9. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงและเพียงพอ
10. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
11. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น
12. เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
13. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

-104) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. จำนวนรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. จำนวน ลำเหมือง คลองส่งน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
1. ร้องละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. จำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
3. ร้อยละของประชาขนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข
4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์
5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้า และน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
6. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
8. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
9. จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
10. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
11. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการรับบริการ
5) ค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสังคม
การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาองค์กร
รวม

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)
20
7
10
5
7

รวม
49

7

7

7

7

7

35

47
3
8
85

48
3
8
73

47
3
8
75

46
3
8
69

49
3
8
74

237
15
40
376

6) กลยุทธ์
1. การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2. การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ
3. การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซมบำรุงรักษา ลำเหมือง คลองส่งน้ำ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย
5. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
6. เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรับ
สถานการณ์
7. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ทันกับการเปลี่ยนแปลง
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

-119. พัฒนาระบบการสังคมสงเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน
10. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า และแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเป็น
ระบบครอบคลุมทุกพื้นที่
11. ส่งเสริมการมี่ส่วนร่วมในการพัฒนา การแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมใจในท้องถิ่น การอนุรักษ์และ
เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน
15. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีความพร้อมบริการประชาชน
1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
2.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.การพัฒนาด้าน
สังคม

โครงการตามแผนพัฒนา
ดำเนินการจริง
แผนงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
โครงการ
โครงการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10
9,518,700.00
10
2,817,000.00

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

5
2
2
3
6
5
2
1
13
9

140,000.00
20,000.00
60,000.00
60,000.00
1,705,000.00
263,000.00
45,000.00
200,000.00
390,000.00
424,000.00

3
2
2
3
4
3
1
6
5

12,309.00
18,610.00
29,910.00
25,220.00
1,257,238.75
45,720.00
10,000.00
67,060.00
242,687.75

1
5
3

25,000.00
7,180,000.00
45,000.00

1
3
2

21,050.00
6,828,900.00
19,820.00

8

330,000.00

5

249,321.00

75

20,405,700.00

50

11,644,927.50

-121.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

