คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้ มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ น
แผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนิ น การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบีย บดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือน
กันยายน พ.ศ.2564) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบล
วัดธาตุ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
เนื่ อ งด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552 และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่ งเสริ มคุณ ภาพชีวิต ด้านการจั ด ระเบี ยบชุม ชน/สั งคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะมีอ ำนาจหน้ าที่ แต่อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ส่ ว นใหญ่ ยังคงมี ท รัพ ยากรจำกัด ทั้ ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง โดยให้ จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
กำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด เพื่อให้ การจัดทำแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเกิดประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล โดยนำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิท ธิภาพในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน
ให้ เกิด ความสอดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวัด สามารถเชื่ อมโยงไปสู่ แผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด แผนพั ฒ นาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

๒
ดังนั้ น การวางแผนคือ ความพยายามที่ เป็นระบบ (System attempt) เพื่ อตัดสิน ใจเลื อกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒ นาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนั งสื 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
เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตาม
และประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ
๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนั บแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
๒. ดำเนิ น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมิน ผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน รับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
“ระบบติ ด ตาม” เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ ช่ว ยในการปรั บ ปรุงประสิ ท ธิภ าพในการดำเนิ น งาน รวมถึ ง
“ระบบประเมิน ผล” ที่คอยเป็ น ตัวบ่ งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็น ไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนิ น งาน หากไม่ มีระบบติ ดตามของโครงการแล้ ว ย่อมส่ งผลให้ เกิดความล่ าช้า ในการดำเนิ นงานให้ ลุ ล่ ว ง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
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ควรจะเป็ น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนิน งานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็น และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็ นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่
จะต้องแบกรับ ภาระต้น ทุน ที่สู งหรื อมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่ อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัย พนั กงานเต็ม เวลา (full-time) เพี ยงจำนวนหนึ่งที่ มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่ อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่ าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้ น การติดตามและประเมิน ผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้ องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ ายได้ รั บ การตรวจติ ด ตามโดยคณะกรรมการที่ ถูก จั ด ตั้ งขึ้ น ก็ ต ามหรือ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบ
ต่อ ความต้ องการของประชาชนหรื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ยทุ กฝ่ ายหรือ ไม่ การติ ด ตามและประเมิน ผลนี้ ไม่ ใช่ ก าร
ตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้ อยเพียงไร เป็น การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลา
ในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้ นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
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การวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย
(policy outputs) การประเมนผลลั พ ธ์ น โยบาย (policy outcomes) และการประเมิ น ผลกระทบนโยบาย
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้ บริหาร
ท้ อ งถิ่ น นำไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรื อประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด ความชั ด เจนที่ ท ำให้ ท ราบถึ งจุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่า งๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญ หาและอุปสรรคลงไป เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรั บ ปรุ งและเร่ งรี บ ดำเนิ น การสิ่ งเหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด กต ามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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๕
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑
แต่ งตั้ งค ณ ะกรรม ก ารติ ด ต าม แ ละป ระเมิ น ผ ลแ ผน พั ฒ น าท้ องถิ่ น ต าม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับ การคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ทั้ งนี้ เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิ บ วัน โดยอย่างน้อยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
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๖
ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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๗
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
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 และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
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) การประเมิ น ผลกระทบการประเมิ น ผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ใน
แผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล
แผนชุมชน วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการการพัฒ นา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้ง
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็น
ต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบนพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมี ความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ
พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

๘
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู และสืบ สานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ทั้งที่เ ป็นชีวิต
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็ น ไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณ ค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้ องถิ่น ความเป็ น มาและวัฒ นธรรมประเพณี ของท้ องถิ่น อั น จะสร้างความภู มิ ใจและจิ ตสำนึ กในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์ สินของ
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิ ท ธิผ ล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญ หาของ
ชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุ ม ชน ได้ รั บ อะไรจากการ
ดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมิ น ผลกระทบการประเมิ น ผลกระบวนการ (process evaluation) เป็ น การ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
4.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การ บู ร ณาการ
(integration) ร่วมกันกั บองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่ น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒ นาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลาย
แนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

๙
ตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
4.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
➢ ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข
4.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
4.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
4.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
➢ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบี ย บ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒
ประการ ดังนี้
5.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ยบวิธีในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สิ่ งที่ ใช้ เป็ น สื่ อ สำหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ใช้ ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา
เป็ น แบบสอบถาม แบบวัดคุณ ภาพแผน แบบติดตามและประเมิน ผลโครงการสำหรั บแผนพั ฒ นาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

๑๐
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดำเนิ น ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒ นา แผนการดำเนิ นการ เทศ บัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนิ น การให้ เป็ น ไปตามวัตถุ ป ระสงค์และได้รับ ผลตามที่ ตั้งไว้ห รือไม่ โดยการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
5.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนิ น การเก็บ ข้อมูลจากแผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนการ
ดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สิ่ งที่ จ ะทำให้ ก ารติดตามและประเมิ นผลมีป ระสิ ทธิภ าพก็คื อเครื่องมื อที่ ใช้ในการดำเนิ น การติด ตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
6.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้
(๒.๑) แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมิน ผลยุ ท ธศาสตร์ และตามแนวทางการพิ จารณาการติ ดตามและประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๒.๓) การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตาม การเบิ กจ่ ายงบประมาณ คงเหลื อ และ
ผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้ บุ คคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม
(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึ งพอใจ ซึ่งการประเมิน ความพึงพอใจทำให้ ท ราบถึงผลเชิงคุณ ภาพในการดำเนิ นงานของเทศบาลใน
ภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
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๑๑
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ในแต่ละยุทธศาสตร์
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่ าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่ อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทำให้ ทราบว่าแผนงานที่น ำไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
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 ไขโครงการหรื อ ไม่
(ผู้สนั บสนุ นทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมิ นผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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ส่วนที่ 2
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลวั ด ธาตุ ได้ ก ำหนดเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ สิ่ งที่ ใช้ เป็ น สื่ อ สำหรับ การติ ด ตามและ
ประเมิน ผล เพื่ อใช้ในการรวบรวมข้อมู ล แผนพัฒ นาที่ ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผ ลต่ อการพั ฒ นาท้อ งถิ่น ข้อมู ล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
คำชี้ แจง : เป็ น แบบประเมิ น ตนเองในการจัด ทำแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่ และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.1 มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
๒.3 มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

2.4 มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.3 เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2.5 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.6 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.7 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ
๒.8 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีการ
ไม่มีการ
ดำเนินการ ดำเนินการ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล
(พ.ศ.2561-2565) โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
➢ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวัดธาตุ
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2564
➢ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2564
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและ
สาธารณสุข
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
6.ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

ปีที่ 1 2561
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปีที่ 2 2562
จำนวน
จำนวน
โครงการ
โครงการ

ปีที่ 3 2563
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปีที่ 4 2564
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปีที่ 5 2565
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

54

10,596,000

39

10,226,800

56

12,935,000

145

30,634,000

169

43,065,020

463

107,456,820

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
90

5,810,000
31,127,564

34
95

7,970,500
30,952,565

158
438

29,204,000
144,737,815

43

16,953,600

45

16,998,000

47

18,811,000

64

22,264,000

58

21,698,000

257

96,724,600

26

6,310,000

29

7,310,000

29

4,520,000

31

5,370,000

33

5,520,000

179

28,430,000

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
394

6,450,000
101,655,564

36
425

7,485,000
116,691,085

174

32,233,000
439,986,235

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,639
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➢ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

จำนวนโครงการที่
จำนวนโครงการที่ยัง
จำนวนโครงการ
ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินงาน
ที่มีการยกเลิก
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
13
8.97
10
6.90
0
0.00
12
38.71
13
14.44
12
13.33
13
20.31
19
29.69
4
12.90
5
16.13
10
30.33
9
27.27
53
13.45
67
17.01
-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวนโครงการทั้งหมด

-

จำนวน
23
12
25
32
9
19
120

ร้อยละ
15.86
38.71
27.78
50.00
29.03
57.58
30.46
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➢ การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3.ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.ด้านการเมืองและการบริหาร
รวม

งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
3,244,499.72
10.59
14,052,395.00
45.14
8,264,131.52
37.12
1,265,670.00
23.57
2,256,031.08
34.98
29,082,677.32
28.61

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เงินสะสม
จำนวนเงิน
ร้อยละ
-

รวม
จำนวนเงิน
3,244,499.72
14,052,395.00
8,264,131.52
1,265,670.00
2,256,031.08
29,082,677.32

ร้อยละ
10.59
45.14
37.12
23.57
34.98
28.61
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
➢ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564
โครงการ
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.21-004 สายบ้านเมือง
บาง-บ้านดงยูงทอง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองบาง
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.21-010 สายประตูโขง
วัดดงพระโพนทอง หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์งาม
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.21-014 สายบึง
หนองคคาย หมู่ที่ 5 บ้านภู่
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.21-015 สายแยกบ้าน
ภู่-บึงหนองคคาย หมู่ที่ 5 บ้านภู่
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระพุทธบารมี หมู่ที่ 9 บ้านนาคลอง
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่เกสร หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 บ้านโพนงาม
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนส้มโฮง หมู่ 12 บ้านโพธิ์งาม
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ 10 บ้านสร้างประทาย
10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนอีกิ้ง หมู่ 6 บ้านเบิดใหญ่
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงพระโพนทอง หมู่ 12 บ้านโพธ์งาม
12. ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านสร้างประทาย
13. เสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้านทิพย์ธานี หมู่ 14
14. เสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้านนาคลอง หมู่ 9
15. เสริมผิว Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้านหนองนาเมือง หมู่ 13
16. เสริมผิว Asphalt Concrete สายบ้านเบิดน้อย-บ้านโพนงาม
17. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย
รวม

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
✓

งบประมาณ
ที่ได้รับ
3,800,000

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป
3,800,000

✓

1,576,186.17

1,576,186.17

-

✓

4,400,000

4,400,000

-

✓

818,240

818,240

-

500,000
172,047.97
490,000
269,090.22
500,000
500,000
500,000
208,494.80
208,494.80
500,000
500,000
445,000
500,000
1,891,060.15 1,891,060.15
17,570,119.31 12,693,981.12

500,000
172,047.97
490,000
269,090.22
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
445,000
500,000
4,876,138.19

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ
ที่ค้างจ่าย
-
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยมีการ
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
➢ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวัดธาตุ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
➢ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

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

จำนวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ ของโครงการที่
เฉพาะปี 2564 และ (นำไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
145
23
15.86
31
12
38.71
90
25
27.78
64
32
50.00
31
9
29.03
33
19
57.58
394
120
30.46

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลำดับ
ที่

รายการ

โครงการ

งบประมาณ

1

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
2565)
- ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 + เพิ่มเติม ฉ.1
ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม
จัดทำแผนการดำเนินงาน
- เทศบัญญัติ = 120
- เงินสะสม = สามารถดำเนินการได้
- เทศบัญญัติ = 53

394

101,655,564.00

120

36,007,80๐.00

2
3
4
4

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (53 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
ของ
ท้องถิ่น
ดำเนินงาน เทศบัญญัติ

13.45

-

44.17

44.17

-

120

36,007,80๐.00

53

29,082,677.32

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย 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

แผนงาน

โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน

1

แผนงานเคหะและชุมชน

2

แผนงานเคหะและชุมชน

3

แผนงานเคหะและชุมชน

4

แผนงานเคหะและชุมชน

5

แผนงานเคหะและชุมชน

6

แผนงานเคหะและชุมชน

7

แผนงานเคหะและชุมชน

8

แผนงานเคหะและชุมชน

9

แผนงานเคหะและชุมชน

10

แผนงานเคหะและชุมชน

11

แผนงานเคหะและชุมชน

12

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทุ่งแก่งหลวง
(แบบ ข30) หมู่ที่ 3
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านเบิดใหญ่ บ้านภู่ (แบบ ก30) หมู่ที่ 6
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน
(แบบ ก30) หมูท่ ี่ 7
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน
(แบบ ก30) หมูท่ ี่ 8
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน
(แบบ ก30) หมูท่ ี่ 9
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน
(แบบ ข30) หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอย
โพนบก หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ยายสี หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าป่าช้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ตาหมอน หมูท่ ี่ 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พ่อหวี หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สมปอง หมูท่ ี่ 8

200,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
215,000.00

250,000.00

25,000.00

0.00

275,000.00

0.00

0.00

200,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

215,000.00

200,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

215,000.00

250,000.00

25,000.00

0.00

275,000.00

0.00

0.00

200,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

215,000.00

0.00

102,000.00

0.00

102,000.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

152,957.54

0.00

7,042.46

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

143,014.99

0.00

16,985.01

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)
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แผนงาน

0.00

98,000.00

0.00

97,937.89

0.00

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)
62.11

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

15,000.00

0.00

215,000.00

0.00

0.00

200,000.00

15,000.00

0.00

215,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00

300,000.00

0.00

0.00

298,800.00

0.00

1,200.00

200,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

235,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย

500,000.00

100,000.00

0.00

0.00

599,739.30

260.70

โครงการสนับสนุนการมีรายได้เสริมและ
ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ พร้อมแหล่งจำหน่ายใน
ชุมชน
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เยาวชนประชาชนใน
ตำบล

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

โครงการ

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
ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานเคหะและชุมชน

13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อารียา หมูท่ ี่ 14
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายทิพย์ธานี
- นาคลอง หมูท่ ี่ 14
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางบ้าน
(แบบ ก30) หมูท่ ี่ 11
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านเมือง
บาง - วังยางใต้ (แบบข30) หมูท่ ี่1
โครงการขยายเขตประปาภายในตำบล

แผนงานเคหะและชุมชน

14

แผนงานเคหะและชุมชน

15

แผนงานเคหะและชุมชน

16

แผนงานเคหะและชุมชน

17

แผนงานเคหะและชุมชน

18

แผนงานเคหะและชุมชน

19

แผนงานเคหะและชุมชน

20

แผนงานเคหะและชุมชน

21

แผนงานเคหะและชุมชน

22

โครงการขุดเจาะ ซ่อมแซม บ่อบาดาล จัดหาที่
กักเก็บน้ำภายในเขตเทศบาล
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
กลางบ้าน หมู่ที่10
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายสร้าง
ประทาย - เมืองบาง หมู่ที่ 10
เสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete
สายกลางบ้าน หมูท่ ี่ 2
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

แผนงานเคหะและชุมชน

23

แผนงานสังคมสงเคราะห์

24

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

25

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)
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แผนงาน

โครงการ

ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

26 เงินอุดหนุนเอกชน

แผนงานการเกษตร

ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

27 โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิต
28 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน
29 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักแปลงใหม่
ปลอดสารพิษ
30 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

แผนงานการเกษตร

31 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชผัก
สวนครัวไม้ผล/เลี้ยงสัตว์
32 โครงการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้นำ้
33 โครงการอบรมความรู้เรื่องดินและปุ๋ย
ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใน
ตำบล
34 ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตด้วยไฟฟ้า

20,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

5,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

35 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ภายในตำบล

100,000.00

0.00

95,000.00

0.00

0.00

5,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

36 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
37 โครงการครอบครัวตัวอย่างและแม่ดีเด่นใน
ตำบล

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร
แผนงานการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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แผนงาน

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานงบกลาง

โครงการ

38 โครงการจัดตั้งชมรมเยาวชนจิตอาสา
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
39 โครงการจ้างงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
ทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ
40 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ปว่ ย
เอดส์ และโรคอื่นๆ ในท้องถิ่น
41 โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน
และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ
42 เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

43 โครงการอบรมเยาวชนห่างไกล ยาเสพติด

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

44 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด
45 โครงการเต้นแอโรบิค

200,000.00

0.00

199,000.00

0.00

0.00

1,000.00

40,000.00

0.00

8,900.00

0.00

31,035.00

65.00

0.00

60,000.00

13,000.00

0.00

46,915.00

85.00

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

10,710,000.00

0.00

30,000.00

0.00

10,016,800.00

663,200.00

46 โครงการส่งเสริมส่งนักกีฬาชนิดต่างๆ เข้า
แข่งขันตามที่หน่วยงานหรือองค์อื่นจัดขึน้ ใน
ทุกระดับ
47 โครงการก่อสร้างเสาไฟ High Mest บึง
หนองคาย หมู่ที่ 10
48 ติดตั้งไฟกระพริบและป้ายจราจรภายใน
ตำบล
49 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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แผนงาน

โครงการ

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

50 เบี้ยยังชีพคนพิการ

แผนงานงบกลาง

51 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

52 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่
53 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์
54 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิ ารจิต
อาสาภัยพิบัตปิ ระจำเทศบาลตำบล วัด
ธาตุ
55 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
56 โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า/สัตว์เลีย้ ง (โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานของศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี)
57 โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ (โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผง
ลอย)
58 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

2,304,000.00

30,000.00

0.00

0.00

2,315,200.00

18,800.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

100,500.00

19,500.00

30,000.00

0.00

24,000.00

0.00

5,235.00

765.00

30,000.00

0.00

24,000.00

0.00

5,790.00

210.00

100,000.00

0.00

99,800.00

0.00

0.00

200.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

1,280.00

0.00

3,720.00

0.00

0.00

50,000.00

27,800.00

0.00

22,200.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00
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ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงาน

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ด้านการศึกษา ศาสนา และ แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรม

โครงการ

59 เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมูบ่ ้าน หมูที่2,
หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 13
60 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
61 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้าน
การศึกษา
62 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
63 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหาร
จัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
64 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
65 โครงการเสริมทักษะด้านการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและก่อนวัยเรียน
66 โครงการอบรมการเกษตรผสมผสานปลูก
ข้าว เลีย้ งนกกระทา เลี้ยงหมูหลุม
67 โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
และประกวด
68 โครงการอบรมแผนป้องกันภัยและแก้ไขเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยใน
สถานศึกษา
69 โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
บุคลากร
70 ค่าอาหารเสริม (นม)

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

400,000.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

20,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0.00

1,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2,500,000.00

660,000.00

515,000.00

0.00

2,643,698.90

1,301.10

500,000.00

213,000.00

76,500.00

0.00

636,380.00

120.00

20,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0.00

1,000.00

20,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0.00

1,000.00

40,000.00

0.00

15,000.00

0.00

24,946.00

54.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

1,300,000.00

400,000.00

290,000.00

0.00

1,409,776.62

223.38
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แผนงาน

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

แผนงานการศึกษา

71 โครงการก่อสร้างรั้วและประตู ศพด.วัดศรี
บัวบาง
72 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อนุบาล

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

แผนงานการศึกษา

73 โครงการติดตั้งเสาธง ศพด.วัดศรีบัวบาง

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

แผนงานการศึกษา

74 โครงการถมดินเทคอนกรีตและระบบระบาย
น้ำ ศพด.วัดศรีบัวบาง
75 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.วัดเขต
อุดม
76 โครงการป้ายชื่อ ศพด.วัดศรีบัวบาง

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

77 โครงการสร้างฐานพระประจำ ศพด.วัดศรี
บัวบาง
78 โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม ลูกเสือ - เนตรนารีของกลุ่มโรงเรียน
ในพื้นที่
79 โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา
80 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

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

1,000,000.00

923,000.00

4,800.00

0.00

1,918,140.00

60.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

81 โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้าน
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
82 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
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แผนงาน

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

83 โครงการประเพณีลอยกระทง(บึงหนองคาย)

700,000.00

50,000.00

30,000.00

0.00

719,040.00

960.00

84 โครงการอบรมลานบุญ ลานธรรม ลาน
ปัญญา
85 โครงการอบรมให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาหารพื้นบ้าน
86 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัดใน
เขตตำบลวัดธาตุ
87 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟตำบล
วัดธาตุ
88 โครงการฝึกอบรม ทักษะ พื้นฐานฟุตบอล
(อะคาเดมี่)
89 โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานการเล่น
กีฬาสากล
90 โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานศิลปะ
ป้องกันตัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด
91 โครงการวันสำคัญทางราชการและราชวงศ์
ไทย
92 อุดหนุนเปลี่ยนหลังคาเมรุ บ้านโพนงาม
หมู่ที่ 8
93 ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในตำบลวัดธาตุ เขต 1
94 ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในตำบลวัดธาตุ เขต 2

20,000.00

0.00

19,000.00

0.00

0.00

1,000.00

60,000.00

50,000.00

2,000.00

0.00

107,650.00

350.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

30,000.00

6,700.00

0.00

73,250.00

50.00

40,000.00

0.00

20,000.00

0.00

19,250.00

750.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

0.00

540,000.00

0.00

4,000.00

0.00

535,620.00

380.00
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แผนงาน

โครงการ

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชุมชน

95

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลวัดธาตุ

แผนงานเคหะและชุมชน

96

แผนงานเคหะและชุมชน

97

แผนงานเคหะและชุมชน

98

แผนงานเคหะและชุมชน

99

แผนงานเคหะและชุมชน

100

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานสาธารณสุข

101

แผนงานบริหารงานทั่วไป

102

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

103

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

0.00

200,000.00

0.00

199,150.00

0.00

850.00

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึง
หนองคายและถนนรอบบึงหนองคาย
โครงการปลูกต้นไม้ วันสำคัญ

100,000.00

0.00

0.00

0.00

98,900.00

1,100.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดำริ
โครงการส่งเสริมประชาชนลดการใช้
สารเคมียาฆ่าแมลงเพื่อรักษาแหล่งน้ำ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยก
ขยะต้นทาง
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กร
บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
โครงการคลินิกกฎหมายเทศบาล

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,400.00

0.00

0.00

40,380.00

20.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

104 โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

18,000.00

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

105 โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปี/แผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วน
ราชการเทศบาล
106 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00
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แผนงาน

โครงการ

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร

งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร

งบกลาง
งบกลาง
รวมทั้งหมด

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

107 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
108 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์/ผลงาน
ของเทศบาล
109 โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

58,000.00

0.00

0.00

138,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

110 โครงการพัฒนาระบบแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
111 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
112 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
113 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
114 ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจความพึงพอใจ
การบริการประชาชนของเทศบาล
115 ค่าชำระหนี้เงินต้น
116 ค่าชำระดอกเบีย้
117 สำรองจ่าย
118 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
119 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
120 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0
500,000.00
28,000.00

10,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
28,000.00

0.00
500,000.00
0.00

10,000.00
0.00
0.00

0
0.00
0.00

862,700.00
132,700.00
300,000.00
50,000.00

0.00
0.00
45,000.00
0.00

0.00
20,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

861,329.76
111,600.58
342,108.60
42,942.14

1,370.24
1,099.42
2,891.40
7,057.86

10,000.00
300,000.00
32,363,400.00

0.00
0.00
3,644,400.00

0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
194,670.00
3,572,780.00 4,168,860.42 24,913,816.90

10,000.00
5,330.00
3,352,342.68
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โครงการที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

1

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านเบิด
ใหญ่ - บ้านภู่ (แบบ ก30) หมู่ที่ 6
2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกลางบ้าน
(แบบ ก30) หมู่ที่ 9
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก
ซอยโพนบก หมู่ที่ 14
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยยายสี หมู่ที่ 5
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าป่าช้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพ่อหวี หมู่ที่ 4
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสมปอง หมู่ที่ 8
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอารียา หมู่ที่ 14
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย
กลางบ้าน (แบบ ก30) หมู่ที่ 11
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย
บ้านเมืองบาง - วังยางใต้ (แบบข30) หมู่ท1ี่
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
กลางบ้าน หมู่ที่10

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

250,000.00

25,000.00

0.00

275,000.00

0.00

0.00

250,000.00

25,000.00

0.00

275,000.00

0.00

0.00

0.00

102,000.00

0.00

102,000.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

152,957.54

0.00

7,042.46

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

143,014.99

0.00

16,985.01

0.00

98,000.00

0.00

97,937.89

0.00

62.11

200,000.00

15,000.00

0.00

215,000.00

0.00

0.00

200,000.00

15,000.00

0.00

215,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

298,800.00

0.00

1,200.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

12

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

แผนงานเคหะและชุมชน

13

500,000.00

100,000.00

0.00

0.00

599,739.30

260.70

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

14

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
หนองคาย
โครงการเต้นแอโรบิค

40,000.00

0.00

8,900.00

0.00

31,035.00

65.00

0.00

60,000.00

13,000.00

0.00

46,915.00

85.00

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

16

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

แผนงานเคหะและชุมชน

17

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

แผนงานงบกลาง

18

โครงการส่งเสริมส่งนักกีฬาชนิดต่างๆ เข้า
แข่งขันตามที่หน่วยงานหรือองค์อื่นจัดขึน้
ในทุกระดับ
โครงการก่อสร้างเสาไฟ High Mest บึง
หนองคาย หมู่ที่ 10
ติดตั้งไฟกระพริบและป้ายจราจรภายใน
ตำบล
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10,710,000.00

0.00

30,000.00

0.00

10,016,800.00

663,200.00

แผนงานงบกลาง

19

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,304,000.00

30,000.00

0.00

0.00

2,315,200.00

18,800.00

แผนงานงบกลาง

20

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000.00

0.00

0.00

0.00

100,500.00

19,500.00

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

21

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์

30,000.00

0.00

24,000.00

0.00

5,235.00

765.00

30,000.00

0.00

24,000.00

0.00

5,790.00

210.00

15

22
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แผนงาน

โครงการ

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

23

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

24

ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงานสาธารณสุข

25

แผนงานสาธารณสุข

26

แผนงานการศึกษา

27

แผนงานการศึกษา

28

แผนงานการศึกษา

29

แผนงานการศึกษา

30

แผนงานการศึกษา

31

โครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า/สัตว์เลีย้ ง (โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานของศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี)
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ (โครงการอบรมให้
ความรู้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอย)
เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมูบ่ ้าน หมู
ที2่ , หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 13
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

5,000.00

0.00

1,280.00

0.00

3,720.00

0.00

0.00

50,000.00

27,800.00

0.00

22,200.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหาร
จัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
และประกวด
ค่าอาหารเสริม (นม)

2,500,000.00

660,000.00

515,000.00

0.00

2,643,698.90

1,301.10

500,000.00

213,000.00

76,500.00

0.00

636,380.00

120.00

40,000.00

0.00

15,000.00

0.00

24,946.00

54.00

1,300,000.00

400,000.00

290,000.00

0.00

1,409,776.62

223.38

โครงการก่อสร้างรั้วและประตู ศพด.วัดศรี
บัวบาง

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00
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แผนงาน

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ด้านการศึกษา ศาสนา และ แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรม

32

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อนุบาล

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

33

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

34

42,000.00

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

แผนงานการศึกษา

35

โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีของกลุ่ม
โรงเรียนในพื้นที่
โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

1,000,000.00

923,000.00

4,800.00

0.00

1,918,140.00

60.00

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

36

700,000.00

50,000.00

30,000.00

0.00

719,040.00

960.00

60,000.00

50,000.00

2,000.00

0.00

107,650.00

350.00

50,000.00

30,000.00

6,700.00

0.00

73,250.00

50.00

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

39

40,000.00

0.00

20,000.00

0.00

19,250.00

750.00

แผนงานเคหะและชุมชน

40

432,000.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

0.00

แผนงานเคหะและชุมชน

41

540,000.00

0.00

4,000.00

0.00

535,620.00

380.00

แผนงานเคหะและชุมชน

42

0.00

200,000.00

0.00

199,150.00

0.00

850.00

37
38

โครงการประเพณีลอยกระทง(บึง
หนองคาย)
โครงการอบรมให้ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน
โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานศิลปะ
ป้องกันตัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด
โครงการวันสำคัญทางราชการและ
ราชวงศ์ไทย
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในตำบลวัดธาตุ เขต 1
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ
ภายในตำบลวัดธาตุ เขต 2
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลวัดธาตุ
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แผนงาน

โครงการ

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานเคหะและชุมชน

43

แผนงานบริหารงานทั่วไป

44

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

45

ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

46

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานเคหะและชุมชน
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

47
48
49
50
51
52

ด้านการเมืองการบริหาร

งบกลาง

53
รวมทั้งหมด

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
บึงหนองคายและถนนรอบบึงหนองคาย
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาองค์กร
บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์/
ผลงานของเทศบาล
อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ค่าชำระหนี้เงินต้น
ค่าชำระดอกเบีย้
สำรองจ่าย
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

งบประมาณอนุมัติ
(บาท)

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผูกพัน
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

100,000.00

0.00

0.00

0.00

98,900.00

1,100.00

20,000.00

20,400.00

0.00

0.00

40,380.00

20.00

80,000.00

58,000.00

0.00

0.00

138,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

0
500,000.00
862,700.00
132,700.00
300,000.00
50,000.00

10,000.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00

0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10,000.00
0.00
861,329.76
111,600.58
342,108.60
42,942.14

0
0.00
1,370.24
1,099.42
2,891.40
7,057.86

300,000.00
27,868,400.00

0.00
3,179,400.00

100,000.00
0.00
194,670.00
1,212,980.00 4,168,860.42 24,913,816.90

5,330.00
752,142.68
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ส่วนที่ 3
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
1. สรุป ผลการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิ จารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบล
วัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
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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34
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 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 และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
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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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 ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
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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๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด
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 ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ของยุทธศาสตร์ใน ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐
ภาพรวม
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๑๐)

คะแนน
ที่ได้
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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2. สรุป ผลการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิ จารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
9.29
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
9.29
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
9.57
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
9.29
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
58.14
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
4.86
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
5.00
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
(๕)
4.71
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
5.00
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
(๕)
4.86
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
4.86
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
4.86
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
(๕)
5.00
ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
4.57
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
4.71
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
(๕)
4.86
คาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
4.86
รวมคะแนน
๑๐๐
95.57
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม
งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

คะแนน
เต็ม
๑๐

คะแนน
ที่ได้
9.29

๑๐

9.29

๑๐

9.57
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ประเด็น
การพิจารณา
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
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
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
วัตถุประสงค์
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
โครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(ผลผลิตของ
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร
โครงการ) มีความ
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
งบประมาณได้
โครงการนี้จะทำที่ไหน 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
9.29

๖๐
(๕)

58.14
4.86

(๕)

5.00

(๕)

4.71

(๕)

5.00
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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) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
สอดคล้อง Thailand โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
๔.๐
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย 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
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้
4.86

(๕)

4.86

(๕)

4.86
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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 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (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
โครงการถูกต้องตามหลักวิช าการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์
มี ก า ร ก ำ ห น ด ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ง า น (Key Performancy
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ป ระสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใช้ บ อกป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่ น การกำหนดความพึ ง พอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รั บ เป็ น สิ่ งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนิน การตาม
โครงการพัฒ นาซึ่งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ ผ ลหรื อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง
(๑) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนิ น งานตามโครงการ (๒) วัดและประเมิน ผลดับ ของ
ความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้
5.00

(๕)

4.57

(๕)

4.71

(๕)

4.86

(๕)

4.86

๑๐๐

95.57
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินความพึงพอใจ
เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็น
เครื ่ อ งมื อ ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที ่ ม ี ต ่ อ การดำเนิ น งานของเทศบาลตำบลวั ด ธาตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
1. วิธีการประเมิน
1.1 กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตำบลวัดธาตุในการพัฒนาในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลทั้ง 14 หมู่บ้าน รวมเป็น 521 ชุด
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1.2 กำหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สำรวจในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
1.3 ดำเนินการประเมิน
- ประสานสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลวัดธาตุลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร
จำนวนประชากรเป้าหมาย
ชื่อชุมชน
ที่ทำแบบประเมิน
๑. บ้านเมืองบาง หมู่ที่ 1
45
๒. บ้านเม็ก หมู่ที่ 2
35
๓. บ้านเดื่อ หมู่ที่ 3
30
๔. บ้านวังยางใต้ หมู่ที่ 4
25
๕. บ้านภู่ หมู่ที่ 5
40
๖. บ้านเบิดใหญ่ หมู่ที่ 6
60
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
16
14. บ้านทิพย์ธานี หมู่ที่ 14
30
รวมประชากรเป้าหมาย
521 คน
1.4 เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 481 ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 481 ชุด
1.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
1.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
1.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้
1) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 43,290 คะแนน
(9 x 10 x 481)
1.1) ระดับคะแนน
0 – 14,430 คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
1.2) ระดับคะแนน
14,431 – 28,860 คะแนน ระดับ พอใจ
1.3) ระดับคะแนน
28,861 – 43,290 คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X 100
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละ
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ =
(43,290 คะแนน)
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2) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 28,860 คะแนน
(6 x 10 x 481)
1.1) ระดับคะแนน
0 – 9,620
คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
1.2) ระดับคะแนน
9,621 – 19,240 คะแนน ระดับ พอใจ
1.3) ระดับคะแนน
19,241 – 28,860 คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็น
การพัฒนา =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X 100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(28,860 คะแนน)

3) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 4,810 คะแนน
(10 x 481)
1.1) ระดับคะแนน
0 – 1,603
คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
1.2) ระดับคะแนน
1,604 – 3,207
คะแนน ระดับ พอใจ
1.3) ระดับคะแนน
3,208 – 4,810
คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละ
ประเด็นฯ =

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X 100
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(4,810 คะแนน)
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตำบลวัดธาตุในการพัฒนาในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน 481 คน
1.1 เพศ ชาย
จำนวน 227 คน
1.2 เพศ หญิง
จำนวน 254 คน
2. อายุ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

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

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

33
53
71
123
114
70

คน
คน
คน
คน
คน
คน

3. การศึกษา
3.1 ประถมศึกษา
3.2 มัธยมหรือเทียบเท่า
3.3 ปริญญาตรี
3.4 สูงกว่าปริญญาตรี

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

217
220
40
4

คน
คน
คน
คน

4. อาชีพ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

6
19
87
131
46
179
11

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 259,740 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 43,290 คะแนน)

ระดับ
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

35,168
35,099
35,448
35,458
34,963
35,051

พอใจมาก
พอใจมาก

211,187

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

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

81.24
81.08
81.88
81.91
80.76
80.97
81.31

พอใจ
-

ไม่พอใจ
-

-

-
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2.3 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 259,740 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
ระดับ
(เต็ม 28,860 คะแนน) ความพึงพอใจ
พอใจมาก
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
211,187
พอใจมาก

2.4 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

91.15
90.24
88.60
89.35
88.49
88.15
89.11
88.95
88.72
81.31

-

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

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 4,810 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

4,001
3,978
3,885
3,874
3,841
3,895
3,892
3,904
3,898

รวม (เต็ม 43,290 คะแนน)

35,168

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 4,810 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓,๙๗๔
๓,๙๔๕
๓,๘๖๒
๓,๙๖๕
๓,๘๖0
๓,๘๗0
๓,๘๖๓
๓,๘๙๔
๓,๘๖๖

รวม (เต็ม 43,290 คะแนน)

๓๕,0๙๙

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

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 4,810 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓,๙๘๖
๔,0๑๑
๓,๙๑๓
๓,๙๒๗
๓,๙๑๕
๓,๙๔๒
๓,๙๓๔
๓,๙๑๖
๓,๙0๔

รวม (เต็ม 43,290 คะแนน)

๓๕,๔๔๘

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

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

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 43,290 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 4,810 คะแนน)
๓,๙๙๖
๓,๙๙๑
๓,๙๒๖
๓,๙๒๘
๓๙0๔
๓,๙0๒
๓,๙๒0
๓,๙๒๙
๓,๙๖๒
3๕,๔๕๘

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 4,810 คะแนน)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓,๙๖๙
๓,๙๗๖
๓,๘๖๖
๓,๘๗๕
๓,๘๓๓
๓,๘๕๘
๓,๘๗๗
๓,๘๔๑
๓,๘๕๘

รวม (เต็ม 43,290 คะแนน)

3๔,๙๖๓

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 43,290 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 4,810 คะแนน)
๓,๙๕๗
๓,๙๖๖
๓,๘๘๙

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

๓,๘๗๔
๓,๘๗๕
๓,๘๔๒
๓,๘๙๔
๓,๘๗๕
๓,๘๗๙
๓๕,0๕๑

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
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3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
เทศบาลตำบลวัดธาตุในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า
3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.31
➢ ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 81.31)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ 81.91 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม)
- พอใจมากต่ำสุด
ร้อยละ 80.76 (ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ)
➢ ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 81.31)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ 91.15 (การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจมากต่ำสุด
ร้อยละ 88.15 (การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด)
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 81.31 เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2563 (81.72) ลดลง 0.41
4.2 วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จากการวิ เคราะห์ผลการประเมินในข้อ 4.1 จะเห็นได้ว่าประชาชนมี ความพึงพอใจมาก ต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลวัดธาตุ น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมิน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
นั้น อาจจะมาจากผลกระทบของสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และงบประมาณที่ได้รับ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้เทศบาลตำบลวัดธาตุ แก้ไขปัญหาได้ล่าช้า ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ลดลงเล็กน้อย แต่คะแนนความพึงพอใจยังอยู่ ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลวัดธาตุ
5. ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
มีข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ดังนี้
๕.๑ เทศบาลตำบลวัดธาตุ ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
สำเร็จให้ครบทุกโครงการตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕.๒ หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนทราบและเข้าใจ และ
ต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชน
มีความพึงพอใจใจต่อเทศบาลตำบลวัดธาตุ
๕.๓ เทศบาลตำบลวัดธาตุ สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลวัดธาตุ
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ปัญหา
(1) ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
(2) มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้
ข้อเสนอแนะ
(1) เห็นควรพิจารณาดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนให้สามารถสัญจรไป - มา
ได้สะดวกและเพียงพอ
(2) ให้พิจารณาดำเนินการโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
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ส่วนที่ 5
ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบล

2. โครงการเต้นแอโรบิค
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3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/สัตว์เลี้ยง

4. โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

5. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่

6. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
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7. เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมูที่ 2,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 13

8. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

9. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล

10. อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่
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11. อุดหนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน

12. โครงการประเพณีลอยกระทง(บึงหนองคาย)

13. โครงการอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพืน้ บ้าน

14. โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานศิลปะป้องกันตัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
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15. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลวัดธาตุ

16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงหนองคายและถนนรอบบึงหนองคาย

17. ประชาคมท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

18. โครงการพัฒนาองค์กรบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
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