คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้ มีการดาเนินการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบีย บดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวัดธาตุ จึงได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือน
กันยายน พ.ศ.2563) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตาบลวัดธาตุ
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตาบล
วัดธาตุ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ ๑
บทนา
เนื่ อ งด้ ว ยพระราชบั ญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ ไขเพิ่ มเติม ถึง ฉบับ ที่ 13 พ.ศ.2552 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
กาหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด เพื่อให้ การจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล โดยนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิท ธิภาพในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การบูรณาการร่วมกัน
ให้ เกิดความสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาจั งหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แ ผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด แผนพัฒ นาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน

๒
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเทศบาลตาบลวัดธาตุ ได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนัง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รวมทั้งการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแล้วนั้น เพราะฉะนั้น
เทศบาลตาบลวัดธาตุ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการติดตาม
และประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ
๒๙ (๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
๒. ดาเนิ น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุ ทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

๓
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนิน งานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดาเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ า ยได้ รั บ การตรวจติด ตามโดยคณะกรรมการที่ถู ก จัด ตั้ ง ขึ้น ก็ ต ามหรือ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบ
ต่อความต้ อ งการของประชาชนหรื อ ผู้ ที่มี ส่ ว นได้ เสี ยทุ กฝ่ า ยหรือไม่ การติ ดตามและประเมิน ผลนี้ไม่ ใช่ การ
ตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลา
ในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้ นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

๔
การวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหาร
ท้ อ งถิ่ น น าไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรื อประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด ความชั ด เจนที่ ท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่า งๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญ หาและอุปสรรคลงไป เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรั บ ปรุ ง และเร่ ง รี บ ด าเนิ น การสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด กต ามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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๕
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ต ามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ทั้งนี้ เทศบาลตาบลวัดธาตุ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวัดธาตุ ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็ นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
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๖
ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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๗
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้
4.๑ กรอบเวลา(time & timeframe) ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพอเพี ย ง (adequacy)
ความก้ า วหน้ า (progress) ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้
ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้น
หรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้ง
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็น
ต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยคานึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้า
ใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบนพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมี ความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ
พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
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๘
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เ ป็นชีวิต
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็ น มาและวั ฒ นธรรมประเพณีของท้อ งถิ่ น อั นจะสร้ างความภูมิใ จและจิ ตส านึก ในการรั กษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติ ด ตามและประเมิ น โครงการที่ ด าเนิ น การว่ า สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่
การดาเนิ นโครงการสามารถแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้ห รือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม่
(๖) ประสิทธิผ ล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของ
ชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุ ม ชน ได้ รั บ อะไรจากการ
ดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมิน ผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
4.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การ บู ร ณาการ
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

๙
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่ น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลาย
แนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
4.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข
4.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
4.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
4.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบีย บ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒
ประการ ดังนี้
5.๑ ระเบี ย บในการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา ระเบี ยบวิธี ในการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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๑๐
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่ อ งมือ อุ ป กรณ์ สิ่ ง ที่ ใช้ เป็ น สื่ อ ส าหรั บการติ ดตามและประเมิน ผล เพื่ อ ใช้ ใ นการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา
เป็น แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดาเนิ นตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนิ นการให้ เป็น ไปตามวัตถุ ประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
5.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนิ น การเก็บ ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สิ่งที่จ ะทาให้ การติดตามและประเมินผลมีประสิ ทธิภ าพก็คือเครื่องมื อที่ใช้ในการดาเนิ น การติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
6.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดาเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑.๑) แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้
(๒.๑) แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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(๒.๓) การติด ตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลื อ และ
ผลสาเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้ บุคคล หรื อคณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม
(๒.๔) การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ในแต่ละยุทธศาสตร์
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผน
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์)
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่ าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิ บั ติ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พี ย งใด มี ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโครงการหรื อ ไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมิ นผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
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๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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ส่วนที่ 2
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลวั ด ธาตุ ได้ ก าหนดเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สิ่ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ ส าหรั บ การติ ด ตามและ
ประเมิน ผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒ นาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผ ลต่อการพัฒ นาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
คาชี้แจง : เป็ น แบบประเมิน ตนเองในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่ และร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.1 มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล)
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.3 มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

2.4 มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.6 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.7 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ
๒.8 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล
(พ.ศ.2561-2565) โดยมีการกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลวัดธาตุ
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2563
 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2563
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและ
สาธารณสุข
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

ปีที่ 1 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปีที่ 2 2562
จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการ

ปีที่ 3 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปีที่ 4 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปีที่ 5 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงกา
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ร

54

10,596,000

39

10,226,800

56

12,935,000

145

30,634,000

141

37,032,000

435

101,423,800

26
84

3,180,000
25,462,561

31
83

5,636,750
26,862,562

35
86

6,806,750
30,332,563

31
87

5,810,000
30,677,564

33
80

7,810,000
27,902,565

156
420

29,243,500
141,237,815

43

16,953,600

45

16,998,000

47

18,811,000

64

22,264,000

57

21,398,000

256

96,424,600

26

6,310,000

29

7,310,000

29

4,520,000

31

5,370,000

31

4,820,000

146

28,330,000

30
263

4,100,000
66,602,161

36
263

6,105,000
73,139,112

39
292

8,093,000
81,498,313

33
391

6,450,000
101,447,564

33
375

6,505,000
105,467,565

171

31,253,000
427,912,715

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1,584

15
 ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

จานวนโครงการที่
จานวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
10
7.58
24
18.18
4
3.03
11
8.33
17
12.88
14
10.61
14
10.61
9
6.82
4
3.03
5
3.79
7
5.30
13
9.85
56
42.42
76
57.58

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จานวน
ร้อยละ
-

จานวนโครงการทั้งหมด

-

จานวน
34
15
31
23
9
20
132

ร้อยละ
25.76
11.36
23.48
17.42
6.82
15.15
100.00
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 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.ด้านการเมืองและการบริหาร
รวม

งบปกติ
จานวนเงิน
3,291,643.68
448,507.67
13,598,421.00
6,418,808.50
1,059,525.00
1,987,850.99
26,804,756.84

ร้อยละ
11.97
1.63
49.45
23.34
3.85
7.23
97.48

เงินสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ
693,907.50
2.52
693,907.50
2.52

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม
จานวนเงิน
3,985,551.18
448,507.67
13,598,421.00
6,418,808.50
1,059,525.00
1,987,850.99
27,498,664.34

ร้อยละ
14.49
1.63
49.45
23.34
3.85
7.23
100.00
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2563
โครงการ
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 12 ลบ.ม. อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
ตาบลวัดธาตุ ม.10
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์) จานวน 8 จุด
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตาบลวัดธาตุ จานวน 28 สาย
4. โครงการก่อสร้างถนนพราราแอสพัลท์ติกคอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
หมู่ 5,7,8,9,10
5. โครงการขุดลอกลาห้วยยาง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1
6. โครงการขุดลอกลาห้วยยาง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12
7. โครงการขุดลอกลาห้วยยาง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4
8. โครงการขุดลอกลาห้วยยาง ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 11
9. โครงการขุดลอกลาห้วยหลุบบึง้ หมู่ที่ 7
10. โครงการขุดลอกห้วยหลุบเอีย่ น หมู่ที่ 9
11. โครงการขุดลอกลาห้วยจุ่มก้น หมู่ที่ 14
12. ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียน DLTV
13. เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต
14. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย
15. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
16. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ
ที่ได้รับ
427,500

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป
-

งบประมาณ
ที่ค้างจ่าย
427,500

1,322,700

1,322,700

-

7,055,000
7,260,000

-

7,055,000
7,260,000

481,000
481,000
481,000
481,000
481,000
250,722
398,000
30,700
80,000
45,000

481,000
481,000
481,000
481,000
481,000
250,722
398,000
30,700
45,000

80,000
-

40,000
80,000
19,394,622

40,000
80,000
4,572,122

14,822,500
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตามผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีการ
กาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลวัดธาตุ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
เฉพาะปี 2563 และ (นาไปปฏิบัติ)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
56
34
35
15
86
31
47
23
29
9
39
20
292
132

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
60.71
42.86
36.05
48.94
31.03
51.28
45.21

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลาดับ
ที่

รายการ

โครงการ

1

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)
- ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 + เพิ่มเติม ฉ.3
ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม
จัดทาแผนการดาเนินงาน
- เทศบัญญัติ = 132
- เงินสะสม = 2
สามารถดาเนินการได้
- เทศบัญญัติ = 56
- เงินสะสม = 2

292

81,498,313.00

132

32,831,80๐.00

2
3
4
4

2
132

งบประมาณ

694,000.00
33,525,80๐.00
(32,831,80๐+

โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (56 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของเทศบัญญัติ
ท้องถิ่น
ดาเนินงาน

19.18

42.42

42.42

694,000)
56

27,498,664.34
(26,804,756.84+

693,907.50)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า สายบ้าน
อบต.เปี่ยง-สุดสาย หมู่ที่ 1
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 3
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า สายข้างวัด
หมู่ที่ 9
4 โครงการวางท่อระบายสายกลางบ้าน หมู่ที่
11
5 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่า หมูท่ ี่ 6
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชัยวัฒน์ หมู่ที่ 14
8 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)
9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต้าบล
10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
หนองคาย
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านครูนมิ่ หมู่ที่ 8
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยครูปิ่น หมูท่ ี่ 9
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยร้านข้าวปุ้น หมูท่ ี่ 8

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

300,000.00

0.00

0.00

0.00

299,847.00

153.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

170,917.00

4,083.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

197,000.00

3,000.00

140,000.00

0.00

0.00

139,800.00

0.00

200.00

135,000.00

0.00

25,000.00

0.00

109,679.00

321.00

0.00

140,000.00

0.00

137,500.00

0.00

2,500.00

0.00

450,000.00

0.00

423,000.00

0.00

27,000.00

0.00

400,000.00

0.00

399,600.00

0.00

400.00

500,000.00

0.00

5,000.00

0.00

495,000.00

0.00

150,000.00

875,000.00

0.00

0.00

919,300.68

105,699.32

131,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

1,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

117,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,000.00
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ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดดงพระโพนทอง หมูท่ ี่ 12
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองลึก หมู่ที่ 10
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คุ้มนาคอนสาย หมูท่ ี่ 5
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ 1
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนบ้านนาคลอง หมู่ที่ 9
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายอ๋อย หมู่ที่ 7
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดโพธิน์ าค้า หมูที่ 7
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างวัดบ้านสร้างประทาย หมู่ที่ 10
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า สาย
กลางบ้าน หมูท่ ี่ 7
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า สายโพนอีกงิ้
หมู่ที่ 6
24 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองโซ่ หมูท่ ี่ 5
25 โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยชัยวัฒน์ หมูท่ ี่ 14
26 โครงการวางท่อระบายน้้าสายทิพย์ธานี นาคลอง
27 โครงการวางท่อระบายน้้าสายบ้านเหล่า
หมู่ที่ 6

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230,000.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

87,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

87,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,500.00

175,000.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

5,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

87,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,500.00

131,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

360,000.00

0.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

78,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78,000.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00
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แผนงาน

โครงการ

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

28 ซ่อมแซมรางระบายน้้าภายในเขตต้าบล

แผนงานเคหะและชุมชน

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานเคหะและชุมชน

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปที่เผา
ศพ หมู่ที่ 3
30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายล้าห้วยร่อง
เม็ก หมู่ที่ 10
31 เสริมผิวจราจรลาดยาง Asphalttic
Concrete สาย นค.3146 บ้านเม็ก - บ้าน
เดื่อ หมูท่ ี่ 2
32 เสริมผิวจราจรลาดยาง แบบแคฟซีล สาย
นค 3146 บ้านเม็ก-บ้านเดือ่ หมู่ที่ 2
33 เสริมผิวจราจรลาดยางแบบแคฟซีลสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 13
34 เสริมผิวลาดยาง Asphalttic Concrete
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 13
35 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เยาวชน
ประชาชนในต้าบล
36 โครงการสนับสนุนการมีรายได้เสริมและ
ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ พร้อมแหล่งจ้าหน่าย
ในชุมชน
37 เงินอุดหนุนเอกชน
38 โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการด้าเนินชีวิต
39 โครงการส่งเสริมการท้าเกษตรแบบ
ผสมผสาน
40 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักแปลงใหม่
ปลอดสารพิษ
41 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

87,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87,000.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

0.00

263,000.00

0.00

0.00

0.00

263,000.00

263,000.00

0.00

263,000.00

0.00

0.00

0.00

219,000.00

0.00

219,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219,000.00

0.00

0.00

0.00

219,000.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

140,000.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
9,500.00

0.00
0.00

110,000.00
0.00

30,000.00
500.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

10,000.00

0.00

9,500.00

0.00

0.00

500.00

20,000.00

0.00

19,500.00

0.00

0.00

500.00
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แผนงาน

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
42 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชผัก
สวนครัวไม้ผล/เลี้ยงสัตว์
43 โครงการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการบริหารจัดการน้้าของกลุม่ ผู้ใช้น้า
44 โครงการอบรมความรูเ้ รือ่ งดินและปุ๋ย
ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน
ต้าบล
45 โครงการสนับสนุนลดต้นทุนน้้ามันเชือ้ เพลิง
ให้เกษตรกรท้านาปรัง
46 ปรับปรุงฝายน้้าล้นเพื่อการเกษตรภายใน
เขตต้าบล
47 โครงการขุดลอกหนองบ่อกอก หมู่ที่ 8
48 ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้้าคอนกรีตด้วยไฟฟ้า
49 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ภายในต้าบล
50 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
51 ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบภายใน
ต้าบล
52 ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงภายใน
ต้าบล
53 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่
54 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลวัดธาตุ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
55 โครงการอบรมร้านอาหารสะอาดร้านอาหาร
ปลอดภัย
56 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

20,000.00

0.00

19,500.00

0.00

0.00

500.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

121,750.00

28,250.00

0.00

100,000.00

20,000.00

0.00

77,857.67

2,142.33

150,000.00
20,000.00
175,000.00
30,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
18,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

138,900.00
0.00
0.00
0.00

11,100.00
20,000.00
175,000.00
12,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

10,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

32,000.00

30,000.00

0.00

25,000.00

0.00

2,990.00

2,010.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

109,083.00

917.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

9,500.00

0.00

0.00

500.00
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แผนงาน

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ

แผนงานสาธารณสุข

57 โครงการเฝ้าระวังการระบาด โรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19))
58 โครงการท้าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า/สัตว์เลี้ยง (โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานของศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี)
59 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
60 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

61 โครงการส้ารวจและขึน้ ทะเบียนสัตว์เลี้ยง

แผนงานสาธารณสุข

62 เครื่องออกก้าลังกาย ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ 4,
หมู่7, หมู่ 11
63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการจัดท้าหน้ากาก
อนามัยเพือ่ การป้องกันตนเอง
64 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
65 โครงการครอบครัวตัวอย่างและแม่ดีเด่นใน
ต้าบล
66 โครงการจัดตั้งชมรมเยาวชนจิตอาสา
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

0.00

4,000.00

0.00

0.00

3,280.00

720.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

39,000.00

1,000.00

70,000.00

0.00

8,000.00

0.00

42,000.00

20,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

3,639.00

1,361.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

40,000.00

25,000.00

0.00

14,935.00

65.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00
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แผนงาน

ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด้านคุณภาพชีวติ สังคม และ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

5,000.00

0.00

500.00

0.00

0.00

4,500.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

70 โครงการจ้างงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
ท้างานช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ
71 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด
72 ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายภายในต้าบล

100,000.00

90,000.00

30,000.00

0.00

149,700.00

10,300.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

73 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด
74 โครงการเต้นแอโรบิค

300,000.00

0.00

0.00

0.00

299,999.00

1.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

50,000.00

260,000.00

40,000.00

0.00

263,940.00

6,060.00

0.00

70,000.00

15,000.00

0.00

54,955.00

45.00

350,000.00

0.00

340,000.00

0.00

0.00

10,000.00

แผนงานงบกลาง

75 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา
และนันทนาการ
76 โครงการส่งเสริมส่งนักกีฬาชนิดต่างๆเข้า
แข่งขันตามที่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัด
ขึ้นในทุกระดับ
77 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพืน้ ที่ริม
ทาง หลอด LED หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7
78 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10,710,000.00

0.00

0.00

0.00

9,594,300.00

1,115,700.00

แผนงานงบกลาง

79 เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,304,000.00

0.00

0.00

0.00

2,193,600.00

110,400.00

แผนงานงบกลาง

80 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000.00

0.00

0.00

0.00

107,000.00

13,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

67 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และโรคอืน่ ๆ ในท้องถิน่
68 โครงการส่งเสริมภาวะผูน้ ้าแก่สตรีในชุมชน
และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ
69 เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)
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แผนงาน

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

81 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา

10,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

1,000.00

แผนงานการศึกษา

82 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

100,000.00

0.00

99,000.00

0.00

0.00

1,000.00

แผนงานการศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

0.00

400,000.00

83,400.00

0.00

283,800.00

32,800.00

แผนงานการศึกษา

83 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศึกษาดูงาน
เด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
84 โครงการเสริมทักษะด้านการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและก่อนวัยเรียน
85 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
บุคลากรกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลวัดธาตุ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 2 ศูนย์
86 โครงการอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในต้าบลวัดธาตุ
87 โครงการปรับปรุง ต่อเติม สนามเด็กเล่น
วัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลวัดธาตุ
88 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้าน
การศึกษา
89 ค่าอาหารเสริม (นม)

1,851,200.00

200,000.00

790,000.00

0.00

1,259,498.50

1,701.50

แผนงานการศึกษา

90 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อนุบาล

150,000.00

0.00

0.00

0.00

149,750.00

250.00

แผนงานการศึกษา

91 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

0.00

110,000.00

0.00

0.00

105,125.00

4,875.00

แผนงานการศึกษา

92 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหาร
จัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน

682,200.00

0.00

140,000.00

0.00

521,480.00

20,720.00

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

26
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ
93 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหาร
จัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
94 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

3,007,800.00

309,000.00

1,450,000.00

0.00

1,763,785.00

103,015.00

1,800,000.00

0.00

103,000.00

0.00

1,295,880.00

401,120.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

700,000.00

30,000.00

0.00

0.00

720,000.00

10,000.00

98 โครงการอบรมลานบุญ ลานธรรม ลาน
ปัญญา
99 โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,900.00

19,100.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

107,000.00

3,000.00

100 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัดใน
เขตต้าบลวัดธาตุ
101 โครงการสนับสนุนประเพณีบญ
ุ บั้งไฟต้าบล
วัดธาตุ
102 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
ราชการและราชวงศ์ไทย
103 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณที่เผาศพ หมู่ที่ 1
104 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด้าริ
105 โครงการส่งเสริมประชาชนลดการใช้
สารเคมียาฆ่าแมลงเพื่อรักษาแหล่งน้้า

130,000.00

0.00

30,000.00

0.00

90,000.00

10,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

39,590.00

410.00

113,000.00

0.00

113,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

9,500.00

0.00

0.00

500.00

5,000.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

500.00

95 โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม ลูกเสือ - เนตรนารีของกลุ่มโรงเรียน
ในพื้นที่
96 โครงการอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็น
สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา
97 โครงการประเพณีลอยกระทง(บึงหนองคาย)
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แผนงาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชุมชน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานเคหะและชุมชน

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

106 โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)
107 โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ
108 ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในต้าบลวัดธาตุ เขต 1
109 ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในต้าบลวัดธาตุ เขต 2
110 โครงการปลูกต้นไม้ วันส้าคัญ

แผนงานเคหะและชุมชน

111 โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด

แผนงานสาธารณสุข

112 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยก
ขยะต้นทาง
113 ติดตั้งป้ายบอกทางเข้าอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต้าบลวัดธาตุ
114 ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลต้าบลวัดธาตุ
115 ค่าใช้จ่ายในโครงการคลินิกกฎหมาย
เทศบาล
116 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท้าแผนการ
ด้าเนินงานประจ้าปี/แผนปฏิบัติงาน
ประจ้าปีของส่วนราชการเทศบาล
117 ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

118 ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีประชาคม เพื่อ
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิน่

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

150,000.00

0.00

149,500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

270,000.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

0.00

540,000.00

0.00

0.00

0.00

539,700.00

300.00

20,000.00

50,000.00

0.00

0.00

67,825.00

2,175.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

30,000.00

0.00

29,500.00

0.00

0.00

500.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

200,000.00

0.00

86,500.00

0.00

0.00

113,500.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00
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แผนงาน

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

119 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์/ผลงาน
ของเทศบาล

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

120 ชุดเครือ่ งเสียงเคลือ่ นที่

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

121 โครงการเทศบาลต้าบลเคลือ่ นที่

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

122 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

20,000.00

22,000.00

0.00

0.00

41,730.00

270.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

123 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กร
บุคลากรเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละ
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
124 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานเคหะและชุมชน

125 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

126 ค่าใช้จ่ายในโครงการส้ารวจความพึงพอใจ
การบริการประชาชนของเทศบาล

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

127 ค่าช้าระหนีเ้ งินต้น

803,300.00

0.00

0.00

0.00

802,212.35

1,087.65

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

128 ค่าช้าระดอกเบี้ย

231,300.00

0.00

0.00

0.00

138,021.25

93,278.75

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

129 ส้ารองจ่าย

300,000.00

470,000.00

0.00

0.00

748,983.00

21,017.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

130 เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ

300,000.00

0.00

0.00

0.00

194,963.00

105,037.00

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

131 ค่าบ้ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

50,000.00

0.00

0.00

0.00

46,941.39

3,058.61

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

132 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

32,831,800.00

5,564,000.00

5,678,400.00

1,099,900.00

25,704,856.84

5,912,643.16
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แผนงาน

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า สายบ้าน
อบต.เปี่ยง-สุดสาย หมู่ที่ 1

300,000.00

0.00

0.00

0.00

299,847.00

153.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 3

175,000.00

0.00

0.00

0.00

170,917.00

4,083.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า สายข้างวัด
หมู่ที่ 9

200,000.00

0.00

0.00

0.00

197,000.00

3,000.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

4 โครงการวางท่อระบายสายกลางบ้าน หมู่ที่
11

140,000.00

0.00

0.00

139,800.00

0.00

200.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

5 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8

135,000.00

0.00

25,000.00

0.00

109,679.00

321.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

6 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่า หมูท่ ี่ 6

0.00

140,000.00

0.00

137,500.00

0.00

2,500.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

7 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชัยวัฒน์ หมู่ที่ 14

0.00

450,000.00

0.00

423,000.00

0.00

27,000.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

8 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)

0.00

400,000.00

0.00

399,600.00

0.00

400.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต้าบล

500,000.00

0.00

5,000.00

0.00

495,000.00

0.00

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
หนองคาย

150,000.00

875,000.00

0.00

0.00

919,300.68

105,699.32

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

11 โครงการสนับสนุนลดต้นทุนน้้ามันเชือ้ เพลิง
ให้เกษตรกรท้านาปรัง

0.00

150,000.00

0.00

0.00

121,750.00

28,250.00
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30
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แผนงาน

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

12 ปรับปรุงฝายน้้าล้นเพื่อการเกษตรภายใน
เขตต้าบล

0.00

100,000.00

20,000.00

0.00

77,857.67

2,142.33

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานการเกษตร

13 โครงการขุดลอกหนองบ่อกอก หมู่ที่ 8

150,000.00

0.00

0.00

0.00

138,900.00

11,100.00

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

14 เงินอุดหนุนเอกชน

140,000.00

0.00

0.00

0.00

110,000.00

30,000.00

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานรักษาความสงบภายใน

30,000.00

0.00

25,000.00

0.00

2,990.00

2,010.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

109,083.00

917.00

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

0.00

4,000.00

0.00

0.00

3,280.00

720.00

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

40,000.00

0.00

0.00

0.00

39,000.00

1,000.00

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

70,000.00

0.00

8,000.00

0.00

42,000.00

20,000.00

แผนงานสาธารณสุข

15 ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่
16 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าเทศบาลต้าบลวัดธาตุ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
17 โครงการเฝ้าระวังการระบาด โรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ (โครงการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19))
18 โครงการท้าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า/สัตว์เลี้ยง (โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานของศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี)
19 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
20 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

แผนงานสาธารณสุข

21 โครงการส้ารวจและขึน้ ทะเบียนสัตว์เลี้ยง

5,000.00

0.00

0.00

0.00

3,639.00

1,361.00

แผนงานสาธารณสุข

22 เครื่องออกก้าลังกาย ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ 4,
หมู่7, หมู่ 11

400,000.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

31
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการจัดท้าหน้ากาก
อนามัยเพือ่ การป้องกันตนเอง
24 โครงการจ้างงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
ท้างานช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ
25 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด
26 โครงการเต้นแอโรบิค

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวติ สังคมและ
สาธารณสุข
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานงบกลาง

27 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา
และนันทนาการ
28 โครงการส่งเสริมส่งนักกีฬาชนิดต่างๆเข้า
แข่งขันตามที่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นจัด
ขึ้นในทุกระดับ
29 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนงานงบกลาง

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

0.00

40,000.00

25,000.00

0.00

14,935.00

65.00

100,000.00

90,000.00

30,000.00

0.00

149,700.00

10,300.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

299,999.00

1.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

50,000.00

260,000.00

40,000.00

0.00

263,940.00

6,060.00

0.00

70,000.00

15,000.00

0.00

54,955.00

45.00

10,710,000.00

0.00

0.00

0.00

9,594,300.00

1,115,700.00

30 เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,304,000.00

0.00

0.00

0.00

2,193,600.00

110,400.00

แผนงานงบกลาง

31 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000.00

0.00

0.00

0.00

107,000.00

13,000.00

แผนงานการศึกษา

0.00

400,000.00

83,400.00

0.00

283,800.00

32,800.00

แผนงานการศึกษา

32 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้าน
การศึกษา
33 ค่าอาหารเสริม (นม)

1,851,200.00

200,000.00

790,000.00

0.00

1,259,498.50

1,701.50

แผนงานการศึกษา

34 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อนุบาล

150,000.00

0.00

0.00

0.00

149,750.00

250.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

32
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

35 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

แผนงานการศึกษา

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

36 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหาร
จัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน
37 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหาร
จัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
38 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

39 โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม ลูกเสือ - เนตรนารีของกลุ่มโรงเรียน
ในพื้นที่
40 โครงการอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็น
สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา
41 โครงการประเพณีลอยกระทง(บึง
หนองคาย)
42 โครงการอบรมลานบุญ ลานธรรม ลาน
ปัญญา
43 โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
44 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัด
ในเขตต้าบลวัดธาตุ
45 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
ราชการและราชวงศ์ไทย
46 ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในต้าบลวัดธาตุ เขต 1
47 ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในต้าบลวัดธาตุ เขต 2

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

0.00

110,000.00

0.00

0.00

105,125.00

4,875.00

682,200.00

0.00

140,000.00

0.00

521,480.00

20,720.00

3,007,800.00

309,000.00

1,450,000.00

0.00

1,763,785.00

103,015.00

1,800,000.00

0.00

103,000.00

0.00

1,295,880.00

401,120.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

700,000.00

30,000.00

0.00

0.00

720,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,900.00

19,100.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

107,000.00

3,000.00

130,000.00

0.00

30,000.00

0.00

90,000.00

10,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

39,590.00

410.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

0.00

540,000.00

0.00

0.00

0.00

539,700.00

300.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

33
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานเคหะและชุมชน

48 โครงการปลูกต้นไม้ วันส้าคัญ

แผนงานเคหะและชุมชน

49 โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง
แผนงานงบกลาง

50 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กร
บุคลากรเพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละ
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
51 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
52 ค่าช้าระหนีเ้ งินต้น
53 ค่าช้าระดอกเบี้ย

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง
แผนงานงบกลาง

54 ส้ารองจ่าย
55 เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานงบกลาง

56 ค่าบ้ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
รวมทั้งหมด

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

20,000.00

50,000.00

0.00

0.00

67,825.00

2,175.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

22,000.00

0.00

0.00

41,730.00

270.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

803,300.00
231,300.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

802,212.35
138,021.25

1,087.65
93,278.75

300,000.00
300,000.00

470,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

748,983.00
194,963.00

21,017.00
105,037.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

46,941.39

3,058.61

27,493,800.00

4,430,000.00

2,789,400.00

1,099,900.00 25,704,856.84

2,329,643.16
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ส่วนที่ 3
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1. สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบล
วัดธาตุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๒๐
18.60
๒๐
17.35
๖๐
53.95
(๑๐)
8.95
(๑๐)
9.05
(๑๐)
9.00
(๕)
4.40
(๕)
4.50
(๕)
4.40
(๕)
4.30
(๕)
4.70
(๕)
4.65
๑๐๐
89.90
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม
๒๐
(๓)

คะแนน
ที่ได้
18.60
2.80

(๒)

2.00

(๒)

1.80

(๒)

2.00

(๒)

1.90

(๒)

2.00

(๒)

1.90

(๒)

1.80

(๓)

2.40
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ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม
๓.๑ ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
ขององค์กรปกครอง และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

คะแนน
เต็ม
๒๐
(๕)

คะแนน
ที่ได้
17.35
4.35

(๓)

2.60

(๓)

2.40

(๓)

2.50

(๓)

2.65

(๓)

2.85

๖๐
(๑๐)

53.95
8.95
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

คะแนน
เต็ม
(๑๐)

คะแนน
ที่ได้
9.05

(๑๐)

9.00

(๕)

4.40

(๕)

4.50

(๕)

4.40

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(๕)

4.30

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ของยุทธศาสตร์ใน ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
ภาพรวม
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

(๕)

4.70

(๕)

4.65

๑๐๐

89.90

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand ๔.๐
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
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2. สรุ ป ผลการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
8.90
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
8.90
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
8.70
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
9.10
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
53.55
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
4.60
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
4.50
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
(๕)
4.50
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
4.50
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
(๕)
4.65
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
4.20
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
4.50
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
(๕)
4.40
ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
4.35
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
4.35
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
(๕)
4.40
คาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
4.60
รวมคะแนน
๑๐๐
89.15
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

๓. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่
สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม
งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

คะแนน
เต็ม
๑๐

คะแนน
ที่ได้
8.90

๑๐

8.90

๑๐

8.70
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ประเด็น
การพิจารณา
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจน
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของชื่อโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
วัตถุประสงค์
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้อง
โครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(ผลผลิตของ
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
โครงการ) มีความ
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
งบประมาณได้
โครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ถูกต้อง
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
สอดคล้องกับแผน
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน
เต็ม
๑๐

คะแนน
ที่ได้
9.10

๖๐
(๕)

53.54
4.60

(๕)

4.50

(๕)

4.50

(๕)

4.50
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ประเด็น
การพิจารณา
๕.๕ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
สอดคล้อง Thailand โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
๔.๐
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑)
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
สอดคล้องกับ
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้
4.65

(๕)

4.20

(๕)

4.50
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ประเด็น
การพิจารณา
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์
มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลงาน (Key
Performancy
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่ น การก าหนดความพึ ง พอใจ การ
กาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รั บ เป็น สิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ ผ ลหรื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
(๑) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนิ น งานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของ
ความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้
4.40

(๕)

4.35

(๕)

4.35

(๕)

4.40

(๕)

4.60

๑๐๐

89.15
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประเมินความพึงพอใจ
เทศบาลต าบลวั ดธาตุ ได้ใ ช้แ บบประเมิ นความพึง พอใจของประชาชนที่ มีต่ อผลการด าเนิน งาน
(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลวั ด ธาตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มี
รายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด 6 ด้าน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด 9 ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. วิธีการประเมิน
1.1 กาหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กาหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตาบลวัดธาตุในการพัฒนาในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลทั้ง 14 หมู่บ้าน รวมเป็น 525 ชุด
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1.2 กาหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สารวจในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
1.3 ดาเนินการประเมิน
- ประสานสมาชิกสภาพเทศบาลตาบลวัดธาตุลงพื้นที่และทาการสุ่มประเมินประชากร
จานวนประชากรเป้าหมาย
ชื่อชุมชน
ที่ทาแบบประเมิน
๑. บ้านเมืองบาง หมู่ที่ 1
50
๒. บ้านเม็ก หมู่ที่ 2
35
๓. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 3
30
๔. บ้านวังยางใต้ หมู่ที่ 4
25
๕. บ้านภู่ หมู่ที่ 5
40
๖. บ้านเบิดใหญ่ หมู่ที่ 6
55
7. บ้านเบิดน้อย หมู่ที่ 7
50
8. บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8
30
9. บ้านนาคลอง หมู่ที่ 9
65
10. บ้านสร้างประทาย หมู่ที่ 10
40
11. บ้านวังยางเหนือ หมู่ที่ 11
20
12. บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 12
35
13. บ้านหนองนาเมือง หมู่ที่ 13
15
14. บ้านทิพย์ธานี หมู่ที่ 14
30
รวมประชากรเป้าหมาย
525 คน
1.4 เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 525 ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 525 ชุด
1.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
1.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
1.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้
1) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 47,250 คะแนน
(9 x 10 x 525)
1.1) ระดับคะแนน
0 – 15,750 คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
1.2) ระดับคะแนน
15,751 – 31,500 คะแนน ระดับ พอใจ
1.3) ระดับคะแนน
31,501 – 47,250 คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X 100
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละ
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ =
(47,250 คะแนน)
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2) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 31,500 คะแนน
(6 x 10 x 525)
1.1) ระดับคะแนน
0 – 10,500 คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
1.2) ระดับคะแนน
10,501 – 21,000 คะแนน ระดับ พอใจ
1.3) ระดับคะแนน
21,001 – 31,500 คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็น
การพัฒนา =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X 100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(31,500 คะแนน)

3) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 5,250 คะแนน
(10 x 525)
1.1) ระดับคะแนน
0 – 1,750
คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
1.2) ระดับคะแนน
1,751 – 3,500
คะแนน ระดับ พอใจ
1.3) ระดับคะแนน
3,501 – 5,250
คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละ
ประเด็นฯ =

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X 100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(5,250 คะแนน)
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2. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนิน งาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตาบลวัดธาตุในการพัฒนาในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. จานวนประชากรที่ทาแบบประเมิน จานวน 525 คน
1.1 เพศ ชาย
จานวน 239 คน
1.2 เพศ หญิง
จานวน 286 คน
2. อายุ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ต่ากว่า 20 ปี
ระหว่าง 20 - 30
ระหว่าง 31 - 40
ระหว่าง 41 - 50
ระหว่าง 51 - 60
มากกว่า 60 ปี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

49
53
86
133
144
60

คน
คน
คน
คน
คน
คน

3. การศึกษา
3.1 ประถมศึกษา
3.2 มัธยมหรือเทียบเท่า
3.3 ปริญญาตรี
3.4 สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

271
207
41
6

คน
คน
คน
คน

4. อาชีพ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10
23
82
123
56
219
12

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน
เกษตรกร
อื่นๆ

ปี
ปี
ปี
ปี
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ
2.1 สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม (เต็ม 283,500 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 47,250 คะแนน)
38,522
38,839
38,923
38,796
38,321

ระดับ
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

38,275
231,676

พอใจมาก
พอใจมาก

2.2 สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก
81.53
82.20
82.38
82.11
81.10

พอใจ
-

ไม่พอใจ
-

81.05
81.72

-

-
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2.3 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 283,500 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
ระดับ
(เต็ม 31,500 คะแนน) ความพึงพอใจ
26,305
พอใจมาก
26,042
พอใจมาก
25,570
พอใจมาก
25,787
พอใจมาก
25,539
พอใจมาก
25,439
พอใจมาก
25,717
พอใจมาก
25,671
พอใจมาก
25,606
พอใจมาก
231,676
พอใจมาก

2.4 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

83.51
82.67
81.17
81.86
81.08
80.76
81.64
81.50
81.29
81.72

-

-
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2.5 สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 5,250 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

4,356
4,330
4,247
4,239
4,291
4,230
4,279
4,282
4,268

รวม (เต็ม 47,250 คะแนน)

38,522

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 5,250 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

4,413
4,361
4,268
4,463
4,251
4,244
4,276
4,302
4,261

รวม (เต็ม 47,250 คะแนน)

38,839

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 5,250 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

4,413
4,390
4,314
4,308
4,273
4,315
4,313
4,299
4,298

รวม (เต็ม 47,250 คะแนน)

38,923

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 5,250 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

4,388
4,345
4,278
4,304
4,278
4,251
4,320
4,310
4,322

รวม (เต็ม 47,250 คะแนน)

38,796

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 5,250 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

4,394
4,315
4,220
4,236
4,207
4,212
4,270
4,239
4,228

รวม (เต็ม 47,250 คะแนน)

38,321

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 5,250 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

4,341
4,301
4,243
4,237
4,239
4,187
4,259
4,239
4,229

รวม (เต็ม 47,250 คะแนน)

38,275

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
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3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
เทศบาลตาบลวัดธาตุในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า
3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.72
 ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 81.72)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ 82.53 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคมและสาธารณสุข)
- พอใจมากต่าสุด
ร้อยละ 81.05 (ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร)
 ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 81.72)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ 83.51 (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจมากต่าสุด
ร้อยละ 80.76 (การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด)
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 81.72 เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2562 (80.36) เพิ่มขึ้น 1.36
4.2 วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จากการวิ เคราะห์ผลการประเมินในข้อ 4.1 จะเห็นได้ว่าประชาชนมี ความพึงพอใจมาก ต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลวัดธาตุมากกว่าปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทาให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั้ น
อาจจะมาจากเทศบาลตาบลวัดธาตุ สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและ
สาธารณสุข และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
5. ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวัดธาตุ
มีข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีตาบลวัดธาตุ ดังนี้
5.1 เทศบาลตาบลวัดธาตุ ควรจะดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
สาเร็จให้มากกว่านี้
5.2 หากไม่สามารถดาเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทาให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อเทศบาลดีขึ้น
5.3 เทศบาลสามารถนาผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุง การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลวัดธาตุ
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ปัญหา
(1) มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
(2) ถนนยังไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
(3) มีโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้
ข้อเสนอแนะ
(1) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) เห็นควรพิจารณาดาเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไป - มา
ได้สะดวกและเพียงพอ
(3) ให้พิจารณาดาเนินการโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
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ส่วนที่ 5
ประมวลภาพผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในตาบล

2. ก่อสร้างรางระบายน้า ภายในตาบล
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3. โครงการวางท่อระบายน้า ภายในต้าบล

4. โครงการขยายไหล่ทาง คสล.

5. โครงการสนับสนุนลดต้นทุนน้ามันเชือเพลิงให้เกษตรกรท้านาปรัง

6. โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในต้าบล
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7. โครงการแข่งขันกีฬาตาบล ต่อต้านยาเสพติด

8. โครงการแข่งขันแอโรบิค เพื่อสุขภาพ

9. โครงการส่งเสริมส่งนักกีฬาชนิดต่างๆ เข้าแข่งขันตามที่หน่วยงานหรือองค์อื่นจัดขึ้นในทุกระดับ

10. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาและนันทนาการ
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11. โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน)

12. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/สัตว์เลี้ยง

13. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาลตาบลวัดธาตุ

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ
การจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
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15. โครงการจ้างงานให้กับนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ

16. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล

18. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
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19. อุดหนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน

20. โครงการประเพณีลอยกระทง(บึงหนองคาย)

21. โครงการอบรมลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา

22. โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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23. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะต้นทาง

24. โครงการปลูกต้นไม้วันสาคัญ

25. ประชาคมท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

26. โครงการพัฒนาองค์กรบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้
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