ประกาศเทศบาลตำบลยุโป
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิ บห้ าวัน นับแต่วันที่ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศงานผลการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น ทราบโดยทั่ วกั น
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

(นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลยุโป

รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร/โทรสาร 0 7327 0084

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็ นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภ าพของโครงการที่
ดำเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็ นเครื่องมือในการประเมินตนเองโดยนำผลจากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับ ปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้ องกับการใช้
ทรัพยากร งบประมาณมากน้อยเพียงใด
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบฯ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลยุโป
ตุลาคม 2563

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภู มิปัญ ญาท้ องถิ่น แม้ว่าองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒ นาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ
(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
(๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน
การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็ นในการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการ
เสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการ...

โครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวน
หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผล
ที่ ได้ จ ากการประเมิ น จะใช้ ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข การขยายขอบเขต หรื อ การยุ ติ ก ารดำเนิ น การซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่ างไร อัน เป็ น ตัว ชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ ได้ดำเนินการไปแล้ วนั้ นให้ ผ ลเป็น อย่างไร นำไปสู่ ความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่ น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลยุโป จึงต้องการดำเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมาย…

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่ง เป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิ บัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูป ของการวางแผนแบบมีส่ วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุ มถึงสิ่งแวดล้ อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปัจจัย
นำเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมิน ผลิ ตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่งการติด ตามและประเมิ น ผลนี้ มี ทั้ งในรู ป ของคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผน สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ กำกับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นา
ท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การ
จ่ายขาดเงิน สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีก ารอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแนวทาง
ในการจัดทำงบประมาณ ให้หั วหน้ าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่ วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อ ใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้ องเป็ น ภารกิ จ ที่ อยู่ ในอำนาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ผู้ ให้ เงิน อุด หนุน ตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(2) ประชาชน...

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเห็ นสมควรให้ เงินอุดหนุน หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ น ำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม
หรือเงินกู้
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพั ฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ความต้องการและความพึ งพอใจของประชาชนและนำไปสู่ ก ารวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่
จะดำเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปั ญหาลงให้ ได้ ดำเนิน การปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรั บให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนิ น การสิ่ งเหล่ านี้ จ ะถูกค้น พบเพื่อให้ เกิดการพัฒ นาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3.๑ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และตอบสนอง
ความต้องการต่อประชาชน
3.๒ เพือ่ ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3.๓ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
3.๔ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาดำเนินโครงการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง

4. ขั้นตอน…

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จ าก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกล่ าว และต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่ มเติม ถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกั น ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผังขั้นตอนผังขั้นตอน...

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

5. กรอบ…

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยุโป ได้กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุโป โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั นที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลั กเกณฑ์ การจัดทำและประสานแผนพัฒ นาสามปีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่ อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ทำและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.๒๕61
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพอเพี ย ง
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดำเนิ น โครงการเป็นไปตามห้ วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้ องกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ งน้ ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการการพัฒ นา
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความ...

(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุ โครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี ค วามจำเป็ น ต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก้ไขปั ญ หาที่เ กิดขึ้น ได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้ องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้ สะดวก ปลอดภัย ประชาชน
มีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด
มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยทีม่ ีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้ รั บ ความปลอดภั ย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิ ช ยกรรมเพิ่ มมากขึ้น มีการท่ องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวั ฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการ
บำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล...

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญ หาของชุมชนประชาชนได้รับ การแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับ อะไรจากการดำเนิน โครงการของเทศบาล ซึ่งส่ งผลไปถึง การ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิ จ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน
5.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ ต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การบู รณาการ
(integration) ร่ ว มกัน กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น หน่ ว ยงานราชการหรือ รัฐ วิส าหกิ จ การวิเคราะห์ ส ภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น
การวิเคราะห์ ห่ ว งโซ่ แห่ ง คุณ ค่าภายในท้ องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
5.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยุโป
➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)
➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.๖ ดำเนิ น การตรวจสอบในระหว่างการดำเนิน โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดำเนิ นการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
5.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
5.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
3. ระเบียบ…

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒
ประการ ดังนี้
6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่ องมื อ อั น ได้ แก่ เครื่อ งมือ อุป กรณ์ สิ่ งที่ ใช้เป็ นสื่ อสำหรับ การติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒ นาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒ นาท้ องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์
ที่ได้รับ จากแผนพัฒ นา เป็ น แบบสอบถาม แบบวัดคุณ ภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ
แผนพัฒ นาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล
แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การ
เบิ กจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนิ นโครงการ ทรัพย์ สินต่างๆ มีอยู่จริง หรือไม่ สภาพของทรัพย์สิ นนั้นเป็ น
อย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนิ นการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๕.๒ วิธีใน…

6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็ บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสี่ ปี แผนการ
ดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลยุโปในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลงัวบาในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลงัวบา (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)
7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
8. ประโยชน์…

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
8.๑ ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
8.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่า งชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.๓ ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้ อยแค่ไหน การเปลี่ย นแปลงจะก่อให้ เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
8.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรื อกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
8.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
8.๖ ทำให้ ท ราบว่ า แผนงานที่ น ำไปปฏิ บั ติ มี จุ ด แข็ ง (stregths) และจุ ด อ่ อ น (weaknesses)
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
8.๘ การประเมิ น จะชี้ ให้ เห็ น ว่ าแนวความคิ ด ริ เริ่ ม ใหม่ ในการแก้ ไขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุป ระสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
8.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมิ น ผลจะทำให้ ท ราบว่าโครงการใดมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการแก้ ไขปั ญ หาของสาธารณชนสมควรสนั บ สนุ น ให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

9. คณะกรรมการ…

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป
1. นายดอรอฮะ ลาเตะ
สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1
2. นายรอซ๊ะ ตาเล๊ะ
สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1
3. นายอนุพงศ์ บัวขวัญ
สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1
4. นายอาดีละห์ บาโง
ผู้แทนประชาคม
5. นายรอเซะ ขาเร็ง
ผู้แทนประชาคม
6. ผอ.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2
ผู้แทนหน่วยงาน
7. เกษตรประจำตำบลยุโป
ผู้แทนหน่วยงาน
8. ผอ.กองคลังเทศบาลตำบลยุโป
หัวหน้าส่วนการบริหาร
9. นายพูดม ป ปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 1
10. นายสุรพล นิติดำรงศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2
11. ปลัดเทศบาลตำบลยุโป
หัวหน้าส่วนการบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการกรรมการ

อำนาจหน้าที่
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จากการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ นายก
เทศบาลตำบลยุโป เพื่อให้นายกเทศบาลตำบลยุโปเสนอต่อเทศบาลตำบลยุโปและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
ยุโป พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
10 . คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยุโป
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประธานอนุกรรมการ
2. นักวิชาการศึกษา
อนุกรรมการ
3. ผช.จพง.พัสดุกองคลัง
อนุกรรมการ
4. ผช.จพง.ธุรการกองช่าง
อนุกรรมการ

ส่วนที่ ๒
วิธีการติดตามและประเมินผลแผน
ในการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล ประกอบด้วยกระบวนการ
ติดตามและการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
การติดตามแผนพัฒนา เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการสามารถเป็นไป
ตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ได้ห รหื อไม่ เพื่อให้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถผลที่ได้จากการติดตามเสนอความเห็ น
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่ จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามผล ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของ
โครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
การประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เป็ น การตรวจสอบผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริง เมื่ อ ดำเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ เปรีย บเที ย บกั บ
วัต ถุป ระสงค์ ที่ กำหนดไว้ โดยเครื่ องมือ ที่ ใช้ ป ระเมิน ได้ แก่ แบบประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ที่ เกี่ ยวข้องต่อ การ
ดำเนินงาน แต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนด
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1.1 การประเมิน ตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลยุโป จำทำการ
ประเมินและรายงานหลังจากที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบที่ 1)
1.2 การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุโป (แบบที่ 2) ติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนิ น งานตามยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒ นาท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาในการติดตามแลละรายงานผลการ
ดำเนิ นงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุล าคม 2562 – กันยายน 2563)โดยติด ตามให้ แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2563
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ประเมินในครั้งนี้ คือประชาชนในเขตตำบลยุโป จำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ในภาพรวมและรานยุทธศาสตร์ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเพื่ อประเมิน ความพึ งพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนิ น งานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตตำบล
2.2 แบบสอบถามเพื่ อประเมิน ความพึ งพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนิ น งานของ
เทศบาลในรายยุทธศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
3. เครื่องมือที่ใช้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจั ดทำยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในกากรใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความ
ต้องการ...

ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ ดีเพียงใดก็ตาม แต่ห ากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมิลผล”จะเป็นเครื่องมือในการ
นำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
มีดังนี้
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
แบบที่ 4/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
4. วิธีการรวบรวมข้อมูล
4.1 ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตามแบบรายงานเพื่อวิเคราะห์และสรุปผล
การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร
4.2 ลงพื้ น ที่ ด ำเนิ น การเพื่ อ สั ง เกตการณ์ และเพื่ อ พิ จ ารณาผลการดำเนิ น งานจาก
สภาพแวดล้อมของสถานที่ดำเนินการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลและประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
4.4 รวมรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 การอนุ มัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพร้อม
แผนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
5.2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นเอง กำหนด
แนวทาง วิธีการในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.3 การประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจำทำการประเมินและ
รายงานทุกครั้งที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว โดยจะเป็นการประเมินตนเองตามแบบที่ 1
5.4 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ตามแบบที่ 2
5.5 การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตามแบบที่ 3/1
5.6 การติดตามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบล

ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตำบลยุ โป คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยุโป ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์
ที่ได้รับ จากแผนพั ฒ นา เป็ น แบบสอบถาม แบบวัดคุณ ภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ
แผนพัฒ นาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล
แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยุโป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 คื อ การประเมิ น ผลในเชิ งปริ ม าณ โดยใช้ แ บบการติ ด ตามและประเมิ ล ผลแบบตั ว บ่ งชี้ ก ารปฏิ บั ติ งาน
(Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็ น เครื่ องมือ ที่ใช้ วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต
(output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคั ญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key
stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การดำเนินการช่วยในการตัด สินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัย ล่วงหน้า
(eariy warning system) เพื่ อให้ ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้ว างไว้
หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น
๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหนามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไมสำเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุ ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อนำไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เป็นเครื่อง…

๒ .๔ เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ใน ก า ร วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใน ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ
ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวัง
ว่าจะเป็นเครือ่ งมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้
4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ( 5 คะแนน)
4.1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.1.3 การนำแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดำเนินโครงการ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจาการดำเนินโครงการ (5 คะแนน)
๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้
คะแนน 30 คะแนน
= ดีมาก
คะแนน 30 คะแนน
= พอใช้
ต่ำกว่า 20
= ต้องปรับปรุง
๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑...

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
➢ มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
➢ มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขัน้ ตอน
➢ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การดำเนินการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
ลำดับที่
มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
✓
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูล
พื้ น ฐานในการพั ฒ นามาจากหน่ ว ยงานต่ างๆ และข้ อ มู ล ในแผนชุ ม ชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒
คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
✓
๓
คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
✓
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
✓
๕
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
✓
๖
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
✓
๗
มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
✓
๘
มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์
✓
๙
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
✓
๑๐
ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในกำหนด
✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒...

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐
คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙
คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐
คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินคุณภาพ
๑๐๐ คะแนน
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ของแผน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
คะแนนที่ได้
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รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ของเทศบาลตำบลยุโป
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2๐
19.67
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
17.83
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
56.50
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐)
(๑๐)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(๑๐)
(๑๐)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(๑๐)
(๑๐)
๓.4 วิสัยทัศน์
(๕)
(๕)
3.5 กลยุทธ์
(5)
(5)
๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.8 แผนงาน
(5)
(5)
๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(๕)
(๕)
รวม
๑๐๐
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓...

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
➢ มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
➢ มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
➢ มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การดำเนินการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
ลำดับที่
มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑
กำหนดสั ด ส่ ว นในการจั ด ประชุ ม ประชาคมตามหนั ง สื อ ตามหนั ง สื อ
✓
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวั น ที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
✓
๓
มีการกำหนดประเด็น หลั กการพัฒ นา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
✓
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
๔
มีการทบทวนแผนพัฒนา
✓
๕
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
✓
๖
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
✓
๗
มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
✓
๘
มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา
✓
๙
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
✓
๑๐
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
✓
มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔...

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐
คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙
คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐
คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนที่ได้ ๔ .
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิน่
การติ ด ตามและประเมิ น ผล
92.67 คะแนน
๔
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) โครงการสำหรั บ แผนพั ฒ นา
เพื่ อ ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งข อ ง
ยุทธศาสตร์และโครงการ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
9.33
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
8.83
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
9
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
9
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
56.51
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
4.83
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
4.83
๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ งงบประมาณได้
๕
4.83
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5
4.67
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
5
4.67
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
4.67
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕
4.83
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
5
4.67
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕
4.68
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
4.68
๕.๑1 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
๕
4.68
ได้รับ
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
4.68
รวม
๑๐๐
92.67

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
➢ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
➢ ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
➢ ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ
การดำเนินการ
จำนวน
โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
126
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
85
๒๕๖3
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
85
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ
81
พ.ศ. ๒๕๖3

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ร้อยละ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ 5 .
คะแนน

100
67.46

5

67.46

5

64.29

5

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
➢ ไม่มีผลกระทบ
ได้ ๕ คะแนน
➢ มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได้ ๔ คะแนน
➢ มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
ได้ ๓ คะแนน
➢ มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
โครงการที่ดำเนินการ
จำนวน
ผลกระทบ
โครงการ
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
126
ไม่มีผลกระทบ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
5

๔.๔ สรุปผล...

๔.4 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลำดับที่
ตัวบ่งชี้
๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
๒
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕
การดำเนินโครงการ
๖
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

คะแนนทีไ่ ด้
๕
๕
๕
๔
4
๕
๒8

ข้อคิดเห็น
จากสรุ ป ผลการประเมิ น ตั ว บ่ งชี้ ก ารปฏิ บั ติ งาน คะแนนที่ ได้ ๒8 คะแนน ซึ่ ง มากกว่า ๒๕
คะแนน คือ ดี โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการ ได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ การดำเนิ น โครงการของเทศบาลตำบลยุโปบรรลุ เป้ าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพั ฒ นา
จึ งเห็ น ควรแจ้ ง ผู้ บ ริ ห ารเร่ งรั ด การดำเนิ น โครงการ เนื่ อ งจากในปี งบประมาณของเทศบาลตำบลยุ โปสามารถ
ดำเนินการได้ ร้อยละ 64.29 อาจจะทำให้ ในปีงบประมาณเทศบาลตำบลยุโปจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตั ิงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)

ชื่อโครงการ : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .................................................ตำแหน่ง ..............................................
สังกัด : สำนัก/กอง ...................................................................................................................................
คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก
ลำดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็ น โครงการที่ป ระชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็ นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
๔
ได้ดำเนินโครงการ
๕
ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
...................................................................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

**************************

ใช่

ไม่ใช่

การวางแผน
เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
การบริหารเพิ่ม
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
ปกครอง
การพัฒนาด้าน
การจัด
การศึกษา
ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม การ
กีฬาและ
นันทนาการ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้าน
สังคม
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

2561

2562

2563

2564

2565

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

13

10,465,000

19

11,328,700

24

45,679,000

25

67,883,000

24

92,170,000

13

1,659,000

13

1,272,000

13

1,300,000

14

1,430,000

13

1,280,000

33

2,739,000

38

2,884,000

35

2,835,000

34

2,485,000

34

2,485,000

18

8,508,000

37

10,299,000

35

9,346,000

33

8,646,000

33

8,646,000

6

40,000

6

40,000

6

40,000.00

7

140,000

7

140,000

6

130,000

10

1,955,000

13

15,340,000

8

190,000

8

190,000.00

89

23,541,00

123

27,778,70

126

74,540,000

121

80,774,000

119

104,911,00
0

การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 21,637,969 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กรและการปกครอง
การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
การกีฬาและนันทนาการ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการ

1

5,750,000

1

5,750,000

11

795,470

10

482,460.00

31

2,213,700

29

28

การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6
8

รวม

85

12,714,28
4
40,565
123,950
21,637,96
9

เบิกจ่าย
งบประมาณ

27
6
8
81

1,813,584.5
0
9,012,752.4
9
31,167.00
45,138.72
17,135,102.
71

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลยุโป มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 80 โครงการ จำนวนเงิน 21,3549,699.- บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 80 โครงการ จำนวนเงิน 16,935,102.71.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการ
บริหารเพิ่ม
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
ปกครอง
การพัฒนาด้านการ
จัดการศึกษา
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม การกีฬา

แผนการ
ดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
โครงการ

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจ่าย

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

24 45,679,000

แผนการ
ดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
โครงการ

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนาม
สัญญา

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

1

5,750,000

1

5,750,000

1

13

1,300,000

11

795,470

10

745,470

10

35

2,835,000

31

2,213,700

29

2,147,700

29

และนันทนาการ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้าน
สังคม
การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

35

9,346,000

6

40,000

6

40,565

6

40,565

6

13 15,340,000

8

123,950

8

123,950

8

81 21,311,969

81

126 74,540,000

28 12,714,284

85 21,637,969

27 12,504,284

27

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลยุโป จำนวน 85 โครงการ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันติกผสมยางพารา สายถนนสี่เลน
โต๊ะนิ-มัรกัส หมู่ที่ 4

งบประมาณ
เบิกจ่าย
5,750,000. 5,750,000.
00
00
รวม 5,750,000. 5,750,000.
00
00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการปกครอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ
จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
โครงการการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการสาธารณะในพื้นที่
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการจัดวางและปรับปรุงผังชุมชน
โครงการส่งเสริมเศรษฐ์กิจตามแนวทางตลาดประชารัฐ
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสัญจร
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

งบประมาณ
เบิกจ่าย
130,000.00 115,890.00
2,150.00
2,150.00
50,000.00 11,125.00
2,360.00
2,360.00
19,000.00 19,000.00
330,000.00 313,708.00
4,960.00
4,960.00
50,000.00
5,000.00
864.00
2,000.00
1,728.00
200,000.00 10,675.00
รวม 795,470.00 482,460.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

โครงการ

งบประมาณ
580,400.00
1,068,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
26,000.00
2,000.00
50,000.00
136,000.00
11,300.00
50,000.00
3,000.00
5,000.00
30,000.00
2,000.00
50,000.00
10,000.00
2,000.00
5,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
25,000.00
15,000.00

เบิกจ่าย
580,048.50
986,300.00
625.00
1,720.00
1,074.00
2,890.00
25,317.00
150.00
7,226.00
5,184.00
10,645.00
49,731.00
1,395.00
1,950.00
35,804.00
10,000.00
1,965.00
4,252.00
1,700.00
2,592.00
9,930.00
12,870.00
14,550.00

โครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
โครงการหนูน้อยนักออม
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โครงการสื่อการสอนแทนใจเพื่อลูกน้อย
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย
โครงการวันท้องถิ่นสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการประเพณีชักพระ
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ
โครงการวันเข้าพรรษา
อนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำรูปเหมืนอดีตเจ้าอาวาส
โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่น
โครงการสมานฉันท์วันอาซูรอ
โครงการสานรัก สานใจ สายใยรอมฎอน
โครงการส่งเสริมเมาลิดสัมพันธ์
โครงการค่ายเยาวชนกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้
3,000.00
2,925.00
ชีวิต
โครงการรักษ์วัฒนธรรม
5,000.00
1,080.00
โครงการประเพณีลาซัง หมู่ที่ 5
10,000.00
864.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
30,000.00
17,625.00
โครงการของดีของอร่อยตำบลยุโป
30,000.00
13,326.00
โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา
10,000.00
9,846.00
รวม 2,180,700.00 1,813,584.50

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
1 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอด
12,000.00
12,000.00
เทคโนโลยีการเกษตร
2 โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียงระหว่างเรียนให้แก่เยาวชน
5,000.00
375.00
3 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5,000.00
4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปเกี่ยวกับอาหาร
5,000.00
2,734.00
5 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม
5,000.00
2,125.00
6 โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2,350.00
2,350.00
7 โครงการอบรมผู้นำชุมชนและสตรีตำบล
4,648.00
4,648.00
8 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี
5,000.00
4,860.00
9 โครงการครอบครัวสัมพันธ์
5,000.00
4,692.00
10 โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม
5,000.00
5,000.00
11 โครงการค่ายเยาวชนกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
3,000.00
2,925.00
การใช้ชีวิต
12 โครงการสตรีจิตอาสา
13,920.00
13,919.00
13 โครงการเทิดพระคุณพ่อ แม่
2,000.00
1,000.00
14 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (วิถีสุขภาพ) บ้านยุโป
200,000.00 200,000.00
หมู่ที่ 1
15 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (ผลผลิตการเกษตร)
500,000.00 500,000.00
บ้านบาโด หมู่ท3ี่
16 โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กตาดีกา
289,300.00 152,832.00
17 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
20,000.00
18,160.49
18 โครงการตั้งครรภ์คุณภาพ
3,996.00
3,996.00
19 โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
2,900.00
2,900.00
20 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
120,000.00
2,300.00
21 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
30,000.00
27,600.00
22 โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
5,000.00
2,900.00
23 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
3,000.00
2,970.00
24 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
2,170.00
2,170.00
25 โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการ
5,000.00
4,996.00
26 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9,672,000.00 6,475,700.00
27 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
1,728,000.00 1,505,600.00
28 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
60,000.00
54,000.00
รวม 12,509,284.00 9,012,752.49

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทาง
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน
โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัย
โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม

งบประมาณ
เบิกจ่าย
5,000.00
800.00
3,765.00 3,765.00
10,000.00 9,978.00
6,000.00 4,950.00
6,000.00 1,874.00
9,800.00 9,800.00
40,565.00 31,167.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ
โครงการพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
เบิกจ่าย
3,550.00
3,550.00
5,400.00
3,625.00
50,000.00 12,897.00
30,000.00 14,166.72
5,000.00
600.00
5,000.00
750.00
15,000.00
2,650.00
10,000.00
6,900.00
รวม 123,950.00 45,138.72
รวมทั้งสิ้น 21,354,969. 17,135,102.
00
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ประกาศ เทศบาลตำบลยุโป
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลยุโป จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลยุโป ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลยุโป
"ยุโปสันติสุข รุกแก้ปัญหายาเสพติด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลยุโป
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมอนุรักษ์ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
5. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก่องค์กรใน
ภาพรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานโดยความโปร่งใส
6. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสร้างความเชื่อมันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบบยั่งยืน
8. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ
9. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลยุโปได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการปกครอง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและ

นันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. การวางแผน
เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมา
จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
การบริหารเพิ่ม
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
ปกครอง
การพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษา
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม การ
กีฬาและ
นันทนาการ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
การพัฒนาด้าน
สังคม
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
รวม

2561

2562

2563

2564

2565

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

13

10,465,000

19

11,328,700

24

45,679,000

25

67,883,000

24

92,170,000

13

1,659,000

13

1,272,000

13

1,300,000

14

1,430,000

13

1,280,000

33

2,739,000

38

2,884,000

35

2,835,000

34

2,485,000

34

2,485,000

18

8,508,000

37

10,299,000

35

9,346,000

33

8,646,000

33

8,646,000

6

40,000

6

40,000

6

40,000.00

7

140,000

7

140,000

6

130,000

10

1,955,000

13

15,340,000

8

190,000

8

190,000.00

89

23,541,00

123

27,778,70

126

74,540,000

121

80,774,000

119

104,911,00
0

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 21,637,969 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กรและการปกครอง
การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
การกีฬาและนันทนาการ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

โครงก งบประมาณ โครงก
เบิกจ่าย
าร
ตาม
าร
งบประมาณ
ข้อบัญญัติ
5,750,00
1
1 5,750,000
0
482,460.0
11 795,470
10
0
2,213,70
1,813,584.
31
29
0
50
12,714,2
8,812,752.
28
25
84
49
6
40,565
6 31,167.00
8 123,950
8 45,138.72
21,637,9
16,935,10
85
79
69
2.71

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลยุโป มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ
จำนวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 0 โครงการ จำนวนเงิน 0 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการ
บริหารเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
ปกครอง
การพัฒนาด้านการ
จัดการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม
การกีฬาและ
นันทนาการ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนการ
ดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
โครงการ

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจ่าย

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

24 45,679,000

แผนการ
ดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
โครงการ

อนุมัติ
งบประมาณ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจ่าย

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

1

5,750,000

1

5,750,000

1

5,750,000

13

1,300,000

11

795,470

10

795,470

10

482,460.00

35

2,835,000

31

2,213,700

29

2,213,700

29

1,813,584.50

35

9,346,000

28 12,714,284

26 12,714,284

25

8,612,752.49

6

40,000

6

40,565

6

40,565

6

31,167.00

13 15,340,000

8

123,950

8

123,950

8

45,138.72

126 74,540,000

85 21,637,969

80 21,637,969

79 16,735,102.71

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลยุโป จำนวน 85 โครงการ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันติกผสมยางพารา สายถนนสี่เลน
โต๊ะนิ-มัรกัส หมู่ที่ 4

งบประมาณ
เบิกจ่าย
5,750,000. 5,750,000.
00
00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและการปกครอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ
จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
โครงการการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการสาธารณะในพื้นที่
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการจัดวางและปรับปรุงผังชุมชน
โครงการส่งเสริมเศรษฐ์กิจตามแนวทางตลาดประชารัฐ
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสัญจร
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

งบประมาณ
เบิกจ่าย
130,000.00 115,890.00
2,150.00
2,150.00
50,000.00 11,125.00
2,360.00
2,360.00
19,000.00 19,000.00
330,000.00 313,708.00
4,960.00
4,960.00
50,000.00
5,000.00
864.00
2,000.00
1,728.00
200,000.00 10,675.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

โครงการ

งบประมาณ
เบิกจ่าย
โครงการอาหารเสริม (นม)
580,400.00 580,048.50
โครงการอาหารกลางวัน
1,068,000.00 986,300.00
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
3,000.00
625.00
โครงการหนูน้อยนักออม
2,000.00
1,720.00
โครงการส่งเสริมการอ่าน
2,000.00
1,074.00
โครงการสื่อการสอนแทนใจเพื่อลูกน้อย
3,000.00
2,890.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
26,000.00 25,317.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
2,000.00
150.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
50,000.00
7,226.00
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
136,000.00
5,184.00
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
11,300.00 10,645.00
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา
50,000.00 49,731.00
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย
3,000.00
โครงการวันท้องถิ่นสัมพันธ์
5,000.00
1,395.00
โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
30,000.00
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
2,000.00
1,950.00
โครงการประเพณีลอยกระทง
50,000.00 35,804.00
โครงการประเพณีชักพระ
10,000.00 10,000.00
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ
2,000.00
1,965.00
โครงการวันเข้าพรรษา
5,000.00
4,252.00
อนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำรูปเหมืนอดีตเจ้าอาวาส
25,000.00
1,700.00
โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่น
10,000.00
2,592.00
โครงการสมานฉันท์วันอาซูรอ
10,000.00
9,930.00
โครงการสานรัก สานใจ สายใยรอมฎอน
25,000.00 12,870.00
โครงการส่งเสริมเมาลิดสัมพันธ์
15,000.00 14,550.00
โครงการค่ายเยาวชนกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ชีวิต
3,000.00
2,925.00
โครงการรักษ์วัฒนธรรม
5,000.00
1,080.00
โครงการประเพณีลาซัง หมู่ที่ 5
10,000.00
864.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
30,000.00 17,625.00
โครงการของดีของอร่อยตำบลยุโป
30,000.00 13,326.00
โครงการตลาดนัดภูมิปัญญา
10,000.00
9,846.00

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
12,000.00
12,000.00
โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียงระหว่างเรียนให้แก่เยาวชน
5,000.00
375.00
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5,000.00
โครงการส่งเสริมการแปรรูปเกี่ยวกับอาหาร
5,000.00
2,734.00
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม
5,000.00
2,125.00
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2,350.00
2,350.00
โครงการอบรมผู้นำชุมชนและสตรีตำบล
4,648.00
4,648.00
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี
5,000.00
4,860.00
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
5,000.00
4,692.00
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม
5,000.00
5,000.00
โครงการค่ายเยาวชนกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิต
3,000.00
2,925.00
โครงการสตรีจิตอาสา
13,920.00
13,919.00
โครงการเทิดพระคุณพ่อ แม่
2,000.00
1,000.00
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (วิถีสุขภาพ) บ้านยุโป หมู่ที่ 1
200,000.00
0.00
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (ผลผลิตการเกษตร)บ้านบาโด
500,000.00 500,000.00
หมู่ท3ี่
โครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กตาดีกา
289,300.00 152,832.00
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
20,000.00
18,160.49
โครงการตั้งครรภ์คุณภาพ
3,996.00
3,996.00
โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
2,900.00
2,900.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
120,000.00
2,300.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
30,000.00
27,600.00
โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
5,000.00
2,900.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
3,000.00
2,970.00
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
2,170.00
2,170.00
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการ
5,000.00
4,996.00
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9,672,000.00 6,475,700.00
โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
1,728,000.00 1,505,600.00
โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
60,000.00
54,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทาง
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน
โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัย
โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ
5,000.00
3,765.00
10,000.00
6,000.00
6,000.00
9,800.00

เบิกจ่าย
800.00
3,765.00
9,978.00
4,950.00
1,874.00
9,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ
โครงการพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
เบิกจ่าย
3,550.00 3,550.00
5,400.00 3,625.00
50,000.00 12,897.00
30,000.00 14,166.72
5,000.00
600.00
5,000.00
750.00
15,000.00 2,650.00
10,000.00 6,900.00

