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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการ
กาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสาคัญ 5 ประการคือ
(1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
(5) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนิ นงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทา
รายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสิ นใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อ นเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลแม่สรวย จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
2559 ถึง มีนาคม .ศ. 2560) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่ น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สรวย จึงได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรู ปของการวางแผนแบบมีส่ว นร่ว มของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปัจจัย
น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมิน ผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่งการติ ดตามและประเมิ น ผลนี้ มีทั้ งในรู ป ของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผน สมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

2. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็ คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็ นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับ
เงินอุดหนุ น ของหน่ ว ยงานดังกล่ าวบรรจุ ไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น และตั้ งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุด หนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาร
รายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุ คลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะดาเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนิน การสิ่งเหล่ านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน เป้นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ นเสนอต่อ สภาท้ องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วั นรายงานผลและเสนอความเห็ นดั งกล่ า วและต้ องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บ ริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 14 (5)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

5. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
5.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว ๐
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ 1 แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
5.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
แม่สรวยในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตาบลแม่สรวย (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
5.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
6.1 ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
6.2 เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวั ตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3 ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

6.4 ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
6.5 ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6.6 ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบติมีจุดแข็ ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.7 ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้ สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปั ญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
6.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
6.9 การประเมิน จะทาให้ เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบั ติแล้ ว ได้ผ ลดีส มควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของ
สังคมควรจะยุ ติโ ครงการเสี ยเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโ ครงการทีมีลักษณะแข่ง ขันกันการ
ประเมิ น ผลจะทาให้ ท ราบว่า โครงการใดมี ประสทิ ธิภ าพในการแก้ไขปั ญ หาของสาธารณชนสมควรสนั บ สนุ นให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สรวย
7.1 นายถนอม เตชะคฤหะ
7.2 นายเปลี่ยน กุศล
7.3 นายนิวัช เสียงเย็น
7.4 นายสุนทร จอมสว่าง
7.5 นางกนกพร สมวาส
7.6 นายศิรชัช ตะต้องใจ
7.7 พัฒนาการอาเภอแม่สรวย
7.8 นายศักดิ์ดา ทิมัน
7.9 นายอิ่นคา แก้วสมฤทธิ์
7.10 นายสมศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
7.11 นายอุทัย ไชยขันธ์
7.12 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ
7.13 นางจุฬารัตน์ ณรเกตุ

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ท้องถิ่นอาเภอแม่สรวย
พัฒนาการอาเภอแม่สรวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

**********************************
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2561)

ส่วนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)

1

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น :
เป็นเลิศบริการ บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์งามตา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจพัฒนา

2.พันธกิจ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการนันทนาการ
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการวางผังเมือง
4. ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา :
1. มีระบบบริหารและการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนในและการนันทนาการ
3. มี ร ะบบสาธารณู ป โภคที่ ไ ด้ ม าตรฐานเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน มี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสารทั นเหตุการณ์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
5. ประชาชนมีอาชีพที่ดีมีรายได้พอเพียง
6. ประชาชนมีความสามัคคีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

แบบที่ 1 การกากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุท ธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทา การ
2
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................... เทศบาลตาบลแม่สรวย
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี

ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน



















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ( 3 เดือน)

3
ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์4 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การดาเนินงานทุกๆ
3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตร
มาสที่ 1 ,ไตรมาสที่2 (มกราคม-มีนาคม) ,ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) , ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เทศบาลตาบลแม่สรวย
2.รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
() ไตรมาสที่1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
() ไตรมาสที่2 (มกราคม-มีนาคม)
(  ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตาบลแม่สรวย
2.1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน

งบประมาณ

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1แผนงานเคหะ
และชุมชน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จ า นว น งบประมาณ
โครงการ

จ า นว น งบประมาณ
โครงการ

จ า น ว น งบประมาณ
โครงการ

รวม
จ า น ว น งบประมาณ
โครงการ

19

21,400,000

21

21,700,000

15

5,000,000

12

3,900,000

67

52,000,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

8

600,000

11

3,190,000

10

690,000

10

690,000

10

690,000

41

5,260,000

2.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิ จ และการ
ท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชน
2.2 แผนงา นกา ร
ศาสนา วั ฒ นธรรม
และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน

งบประมาณ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จ า นว น งบประมาณ

จ า นว น งบประมาณ

จ า น ว น งบประมาณ

รวม
จ า น ว น งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

โครงการ

โครงการ

3.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น 4า ด้ า น
การศึ ก ษาและการ
สาธารณสุข
3.1 แผนงาน
การศึกษา
3.2 แผนงาน
สาธารณสุข
3.3แผนงานงบกลาง

โครงการ

โครงการ

โครงการ

11

2,615,000

9

1,915,000

8

1,815,000

8

1,815,000

36

8,160,000

12

285,000

12

285,000

12

285,000

12

285,000

48

1,140,000

1

70,000

1

70,000

1

70,000

1

70,000

4

280,000

5

2,365,000

5

2,365,000

5

2,365,000

5

2,365,000

20

9,460,000

4.2 แผนงานสร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชน

3

40,000

3

40,000

3

40,000

3

40,000

12

160,000

4.3แผนงานการ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
ภายใน
4.4 แผนงาน
การศึกษา
4.5 แผนงานสั ง คม
สงเคราะห์

9

485,000

9

395,000

9

385,000

9

385,000

36

1,650,000

3

75,000

3

75,000

3

75,000

3

75,000

12

300,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

4

40,000

2

130,000

2

130,000

2

130,000

2

130,000

8

520,000

22

1,385,000

22

1,385,000

21

845,000

21

845,000

86

4,460,000

101

32,200,000

100

9,680,000

119

11,860,000

89

10,760,000

382

84,030,000

4.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
ฯ
4.1 แผนงานงบกลาง

5.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน
6.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
6.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป
รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.2 จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน

ปี 2562

งบประมาณ

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ด้ า น

5
ปี 2563

จ า นว น งบประมาณ
โครงการ

ปี 2564

รวม

จ า นว น งบประมาณ จ า น ว น งบประมาณ จ า น ว น งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เศรษฐกิ จ และการ
ท่องเที่ยว
3.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ด้ า น
การศึ ก ษาและการ
สาธารณสุข
4.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
5.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)
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2.3 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560
ถึง 31 กันยายน 2561
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ ที่เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ ที่
ยังไม่ได้ ดาเนินการ มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จา

งบ
ประมาณ

จา
นวน

จา
นวน

จานวน งบ

นวน

จา
นวน

งบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ

จา
นวน

งบ
ประมาณ

งบ

ประมาณ

ประมาณ

ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1แผนงานเคหะและ
ชุมชน

10

4,864,900

-

-

7

1,100,600

1

300,000

-

-

18

6,265,500

2

137,380

-

-

-

-

-

-

-

-

2

137,380

9

388,482

-

-

-

-

-

-

-

-

9

388,482

9

3,487,975.17

-

-

-

-

-

-

-

-

9

3,487,975.

2.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชน
2. 2 แ ผ นง า น ก า ร
ศาสนา วั ฒ นธรรม
และนันทนาการ
3.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ด้ า น
การศึ ก ษาและการ
สาธารณสุข
3.1 แผนงาน
การศึกษา
3.2 แผนงาน
สาธารณสุข
3.3แผนงานงบกลาง

17
11

101,383

-

-

-

-

-

-

-

-

11

101,383

1

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40,000

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ ที่
เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ยังไม่ได้ ดาเนินการ ทีม่ ีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จ7านวนโครงการ
ทั้งหมด

จา

งบ
ประมาณ

จา
นวน

จา
นวน

จานวน งบ

นวน

จา งบ
นวน ประมาณ

งบ
ประมาณ

จา
นวน

งบ
ประมาณ

งบ

ประมาณ

ประมาณ

ทั้งหมด
4.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒ นาด้า นคุ ณ ภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
4.1 แผนงานงบกลาง
4.2 แผนงานสร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชน
4.3แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
4.4แผนงาน
การศึกษา

4

2,597,550

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2,597,550

3

19,700

-

-

-

-

-

-

-

-

3

19,700

6

554,516

-

-

-

-

-

-

-

-

6

554,516

2

57,230

-

-

-

-

-

-

-

-

2

57,230

4.5 แผนงานสั ง คม
สงเคราะห์

1

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10,000

2

89,483

-

-

-

-

-

-

-

-

2

89,483

11

1,425,357

-

-

-

-

-

-

-

-

11

1,425,357

5.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน
6.ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
6.1 แผนงานบริ ห าร
ทั่วไป



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2561 และได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก.พ.61

งบประมาณ
ที่ได้
ดาเนินการ
149,600

ก.พ.61

1,000,000

กองช่าง

มี.ค.61

409,000

กองช่าง

- 61

130,000

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงตลาดสด เทศบาลตาบลแม่สรวย

- 61

12,600

กองสาธารณสุข

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ตัว U ม.12

- 61

285,000

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เหมืองกลาง) ถนนขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร ม.4,11,12 บ้านจอมแจ้ง
8 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารฝึก
อาชีพ ม.3
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

เม.ย.61

1,127,400

กองช่าง

ก.ย.61

181,800

กองช่าง

ก.พ.61

239,500

กองช่าง

10 โครงการถมดิน ด้านหลังสานักงานเทศบาลตาบลแม่
สรวย
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน
ริมสรวย หมู่ที่ 5

ม.ค.61

499,000

กองช่าง

ก.พ.61

980,000

กองช่าง
งบรวมกับลาดับที่ 2

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ม.5
ด้านข้างอาคารเก็บวัสดุ
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หน้า
แฟตตารวจ หมู่ที่ 12
3 โครงการวางท่อระบายน้า และ บ่อพัก คสล. บริเวณ
เหมืองกลาง ม.12
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยริมลาว ม.12

12 ปรับปรุงเพิ่มระบบจ่ายไฟฟ้าสวนสาธารณะ ทต.แม่
สรวย
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ร่องน้านา)
หมู่ที่ 3
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปหอสูบ
น้าประปา หมู่ที่ 12
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร(ไหล่ทางคอนกรีต) ถนน
เทศบาล 6 บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ยศเมือง ถึง

ห้วงเวลา
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-61

58,600

=1,980,000
กองช่าง

-61

99,000

กองช่าง

-61

270,000

กองช่าง

-61

52,000

กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

อาคารศูนย์ฝึกอาชีพหมู่ที่ 5 ตาบลแม่สรวย
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล 3 ด้านที่การอาเภอแม่สรวย ถึงหน้าที่ทา
การไปรษณีย์อาเภอแม่สรวย หมู่ที่ 5
17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมเสริมผิว
จราจรด้วยคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 ข้างอ.แม่สรวย
รวมยอดเงิน

-61

348,000

9
กองช่าง

-61

124,000

กองช่าง

5,965,500

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคม
2
เศรษฐกิจอาเซียน (งานถนนคนเดิน)
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
ก.ค.61
มี.ค.-เม.ย.61

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40,580

สานักปลัด

96,800

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

2

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส.ค.61

10,289

3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

เม.ย.61

89,668

4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

พ.ย.60

102,060

มิ.ย. 61

6,280

ก.ค.61
ก.ย.61

7,480

6

โครงการสรงน้าพระธาตุจอมแจ้งเนื่องในวันวิ
สาขบูชา
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

7

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม

8
9

โครงการตักบาตรเทโวโรหนะในวันออก
ต.ค.60
พรรษา
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานพิธีการ
ต่างๆ
ต.ค.60-ส.ค.61
(วันพ่อ วันแม่ วันปิยะ บวงสรวงศาลสมเด็จฯ)
รวมยอดเงิน

สานักปลัด

กองการศึกษา

1

5

1 ม.ค.61

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ

-

280
1,745
170,680

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัด

525,862

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอาหารกลางวัน (เด็กนักเรียนศพด.+
ต.ค.60-ก.ย.61
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย)
โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด. และโรงเรียน
ต.ค.60-ก.ย.61
อนุบาลแม่สรวย
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ( ค่าจัดการเรียนการสอน
พ.ย.60
รายหัว)
โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ก.ค.61
บุคลากรกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1 ส.ค.61
โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้

โครงการจัดหาหนังสือไว้บริการในศูนย์การ
6 เรียนรู้ฯ และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็ก
7
เล็ก
โครงการเทลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก
8
เล็ก ทต.แม่สรวย
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9
ทต.แม่สรวย
3.2 แผนงานการสาธารณสุข
1 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
2
3
4
5

ห้วงเวลา
ดาเนินการ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อและส่งเสริม
สุขภาพสาหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าทิ้งจากชุมชนสู่
แหล่งน้าธรรมชาติ
โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ
254,700+
1,782,000
930,071.17

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

86,700
9,800
8,074

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ต.ค.60-ก.ย.61

12,930

ส.ค.61

267,500

-61

90,000

ก.ค.61

46,200

พ.ค.61-ก.ย.61

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

เม.ย-ส.ค.61

25,665 กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
10,857

ม.ค.-เม.ย.61

11,420 กองสาธารณสุขฯ

ก.ค.-ส.ค.61

1,600 กองสาธารณสุขฯ

ส.ค.61

6,880 กองสาธารณสุขฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

6
7
8

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
โครงการสร้างพื้นที่สีเขียว
โครงการอาหารปลอดภัย

9

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายด้วยการเต้น
แอโรบิค

10

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

11

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

3.3 แผนงานงบกลาง
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
1
ตาบลแม่สรวย
รวมยอดเงิน

11
2,280 กองสาธารณสุ
ขฯ
8,050 กองสาธารณสุขฯ
2,390 กองสาธารณสุขฯ

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

26,740

ก.พ.61

2,295

ก.ค.61

3,206

ธ.ค.60

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

40,000
3,616,428

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แผนงานงบกลาง
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
สมทบกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
ก.ย.61

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,767,200
96,000
533,600
200,750

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,620

สานักปลัด

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ห้วงเวลา
ดาเนินการ

1

โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิก กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

ก.ย.61

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี
ก.ค.61
และภาวะผู้นาสตรีในชุมชน
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
พ.ค.61
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ก.พ.61
พ.ค.61
2 โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ม.ค.6, เม.ย.61
4 โครงการสายตรวจ อปพร.
ธ.ค.60, เม.ย.61
โครงการอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัย
5 ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลตาบลแม่
พ.ค.61
สรวย
6 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
-61
4.4 แผนงานการศึกษา
ห้วงเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ม.ค.61
2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
16-17 มิ.ย.61
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ห้วงเวลา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
อุดหนุนกิจกรรมสาธารณกุศลกิ่งกาชาด
พ.ย.60
1
อาเภอแม่สรวย
รวมยอดเงิน
2

8,520

12
สานักปลัด

560

สานักปลัด

14,971
52,000
35,005
42,800

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

9,740
400,000

สานักปลัด

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ
37,230
20,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

งบประมาณที่
ได้ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000

สานักปลัด

3,238,996

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการปรับปรุงและปรับเกลี่ยพื้นที่บ่อฝังกลบ
ขยะ

2

โครงการการจัดการขยะชุมชนในชุมชน
รวมยอดเงิน

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
มี.ค.,ก.ย.61
มี.ค.,ก.ย.61

งบประมาณที่ได้ หน่วยงานที่
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
21,483 กองสาธารณสุข
ฯ
68,000 กองสาธารณสุขฯ
89,483

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)
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6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (ปลูกต้นรวงผึ้ง)
โครงการวันเทศบาล
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
โครงการวันท้องถิ่นไทย
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
ประจาเดือน
โครงการจ้างสถาบันสารวจความพึงพอใจ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
8 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
9 โครงการติดตั้ง เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย
โครงการน้าคือชีวิต ศาสตร์พระราชา สู่แปลง
10
เกษตรผสมผสานประชารัฐ
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการมี
11
ส่วนร่วมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวมยอดเงิน
7

ห้วงเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณที่ได้
ดาเนินการ

ก.ค.61
เม.ย.61
ต.ค.60- ก.ย.61

3,420
23,920
417,089

มี.ค.61

2,000

มี.ค.61

1,795

ก.ย.61

11,000

ก.พ.61
ส.ค.61
-61

21,681

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

94,452 สานักปลัด
850,000 สานักปลัด

ม.ค.-ก.พ.61

-

สานักปลัด

พ.ย.61

-

สานักปลัด

1,425,357

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
14

ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จานวนเงิน

1.ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาด้ า นระบบ
6,265,500
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น 525,862

เงินสะสม
รวม
ร้อยละ จานวน
ร้อยละ จานวนเงิน
ร้อยละ
เงิน
ละ
41.29
6,265,500
41.29
3.47

-

-

525,862

3.47

23.92

-

-

3,629,358.17

23.92

21.34
4.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น 3,238,996
คุณภาพชีวิตและการป้องกัน
0.59
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 89,483
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ
แวดล้อม ก ารพั ฒ นาด้ า น 1,425,357
9.39
6.ยุ ท่งธศาสตร์
-การเมื
โครงการคลองส่
องและการบริงหน้าราล าเหมื อ ง
หนองบัวเพื่อการเกษตร พื้นที่ หมู่
รวม
15,174,556.17 100.0
ที่ 5,12 ตาบล
แม่สรวย

-

-

3,238,996

21.34

-

-

89,483

0.59

-

-

1,425,357

9.39

-

-

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น 3,629,358.17
การศึกษาและการสาธารณสุข

15,174,556.17 100.0
41.29

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

ส่วนที่ 3

15

ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินการเสร็จ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณที่
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ ทีไ่ ด้รับ เบิกจ่ายไป
1.โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตซอล หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย
กรมฯได้
โอน 2,475,000
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
งบกลับแล้ว
2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ33005 สายเพื่อการเกษตร(1)
1,734,600 1,127,400

ซอยเหมืองกลาง หมู่ที่
4,11,12 บ้านจอมแจ้ง ต.
แม่สรวย
3.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจรแอส

ฟัลท์คอนกรีตรหัสทาง
2,018,800 1,980,000
หลวงท้องถิ่น ชร.ถ33-010
สายเทศบาล 6 หมู่ที่ 12
บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สรวย
จานวน 2 ช่วง จานวน 6
จุดดาเนินการ
รวม

-

-

-

6,228,400 3,107,400

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)
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ส่วนที่ 4
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้วางไว้มีจานวนมากกว่าการ
ดาเนินงานจริงและใช้งบประมาณมากกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามโครงการการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจาทุกปี มี
ประชาชนเข้าร่วมน้อยมากส่วนใหญ่จะให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณา
โครงการ
3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ไม่ให้
ความสาคัญกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมิกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง
หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เทศบาลตาบลแม่สรวย
2.ตุลาคม 2561 ..............................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2561
1.

ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนโครงการ ที่ จานวนโครงการที่ได้
ปรากฏอยู่ใน
ปฏิบัติและอยู่ระหว่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การปฏิบัติ (รอบปี)
(พ.ศ.2561-2564)
เฉพาะปี 2561
24
(โอนงบประมาณเพิ่มใน
ปีงบประมาณจานวน 5
โครงการ)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-6.ยุโครงการคลองส่
าลาเหมื
องหนองบั
วเพื่อการเกษตร
ทธศาสตร์การพังฒน้นาด้
านการเมื
องและการบริ
หาร พื้นที่
หมู่ที่ 5,12 ตาบล
รวม
แม่สรวย
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13
24
21

11
21
16

2

2

22
106

11
79

คิดเป็นร้อยละ 74.53

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
18
1. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /
กิจกรรม
2)
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
กิจกรรม
3)
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4)
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก พอใจ
70.0%
25.0%
60.0%
30.0%
65.0% 25.0%

ไม่พอใจ
5.0%
10.0%
10.0%

55.0%

25.0%

20.0%

40.0%
60.0%
50.0%
50.0%
57%

30.0%
30.0%
25.0%
45.0%
30%

20.0%
10.0%
25.0%
5.0%
13%

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

19

คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 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) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจ
ส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
วนที่ ด2โอกาสให้
ความพึงปพอใจต่
อผลการดาเนินดงานขององค์
กรปกครองส่
วนท้องถิ่น
กิจส่กรรม
3)
การเปิ
ระชาชนแสดงความคิ
เห็นในโครงการ
/
1. ท่านมีความพึาเนิ
งพอใจต่
อผลการดาเนิ/นงานขององค์
กิ4)จกรรม
การรายงานผลการด
นงานของโครงการ
กิจกรรมต่อ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
อยเพียงใด
สาธารณะ
5) ความโปร่มากน้
งใสในการด
าเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไค้รับจากการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)

