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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลแม่ทะ
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ (3) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ผลรายงานจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน สามารถกากับดูแล และพัฒนางาน ตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลจึง
เป็นการติดตามผลที่มีความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาล ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งใน
ด้านการจัดทาแผนพัฒนา การดาเนินการตามแผนงานและโครงการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจของเทศบาลว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน บุคลากรของเทศบาล สภาพ
พื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
บทสรุปของความสาคัญก็คอื ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพือ่ ให้เกิดผลการ
พัฒนาเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและการดาเนินการและจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เน้นความ
ถูกต้อง ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค
สามารถที่จะทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ เมื่อพบจุดอ่อนหรือ
อุปสรรคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สามารถที่จะระงับโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมิน ผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่ทะ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ท ราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
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3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลแม่ทะ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลแม่ทะ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริห ารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตาบลแม่ทะ ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ต้องดาเนินการให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตาบล
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่ทะ ได้กาหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวั ตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมี
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ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้ นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลั ก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล นาวัตถุประสงค์และขอบเขต ในการติดตามงาน จาก ข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดัง นั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมแิ กนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสม ในการรายงานผลการติด ตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความ
เป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏใน
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่ทะ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ทะหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในสานัก กอง
ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง อาจกระทาโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ทะ มีอานาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพือ่ ให้
นายกเทศมนตรี เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลแม่ทะ และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ทะ โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตาม
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และประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิ จ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
นายกเทศมนตรี ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ นายกเทศมนตรี เสนอสภาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนิ นการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่ทะ ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ ที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อ มการติ ด ตามและประเมิ น ผลมี ค วามจ าเป็ น ที่ จะต้ อ ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล อาจรวมถึงอาเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่ทะ กาหนดระเบียบ วิธี
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรของเทศบาล เป็นข้อมู ลที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โ ดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลแม่ทะ กาหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน จะใช้
การวัดลักษณะความกว้างยาว เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธี ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้การสังเกตเพื่อ
เฝ้ าดู ว่าก าลั งเกิ ด อะไรขึ้ น กับ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาล มี ก ารบั น ทึ กการสั งเกต แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนิ น การสั ง เกต (1) การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant observation) เป็ น วิ ธี ก ารสั ง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เทศบาล
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลแม่ทะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุ ของปั ญ หา แนวทางการแก้ ไขปั ญ หาหรือ แนวทางการพั ฒ นา ตลอดจนเป้ าประสงค์ ค่ าเป้ าหมาย กลยุ ท ธ์
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
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2. ได้ ทราบถึ งข้ อดี ข้ อเสี ย ข้ อบกพร่อ งต่ าง ๆ ตลอดจนปั จจั ยที่ ท าให้ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปี และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ/ฝ่ายต่าง ๆ สั่งการได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กร แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสาน
การทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์กร
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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. วิสัยทัศน์
“แม่ทะน่าอยู่ มุ่งมั่นสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง”
2. พันธกิจ
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
3. การส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี
4. การจัดการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
5. การรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7. การป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
8. ส่งเสริมและบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. จัดการด้านคมนาคมทั้งทางบก ทางน้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บริการสาธารณะ แหล่งน้าให้เพียงพอ
2. การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน และจัดการให้มสี วัสดิการทางสังคมที่มีคุณภาพและทั่วถึง
5. การป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. การจัดการการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7. การจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 ยุทธศาสตร์ 16 แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน
1.2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
1.4 การผังเมือง
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 การอนุรักษ์ฟื้นฟู เฝ้าระวังและป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.2 การจัดการศึกษา
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 การป้องกันรักษา ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
4.2 ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมืองการบริหาร
5.1 การพัฒนาบุคลากร
5.2 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานประจาปี 2562
เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
3.1 แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Input)
แบบที่ 1
แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผล เทศบาลตาบลแม่ทะ มีการดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาปี (พ.ศ. 2561-2564) ของท้องถิน่ โดยตนเอง
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาสีป่ ีหรือไม่

มี
การ
ดาเนินงาน

ไม่มี
การ
ดาเนินงาน
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตาบลแม่ทะ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. รายงานผลการดาเนินงานรอบที่
(1) รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
(2) รอบที่ 2 (เมษายน 2562 – กันยายน 2562)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์

จานวน
(โครงการ)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2561
งบประมาณ

จานวน
(โครงการ)

2562
งบประมาณ

จานวน
(โครงการ)

2563
งบประมาณ

2564
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)

51,910,000.00

83

52,050,000.00

57

44,300,000.00

49

17,008,500.00

5,220,000.00

30

13,683,000.00

26

6,160,000.00

24

4,610,000.00

9,175,000.00

77

13,685,000.00

76

8,935,000.00

76

8,785,000.00

660,000.00

9

670,000.00

9

670,000.00

9

670,000.00

4,435,000.00

21

4,525,000.00

19

4,015,000.00

19

4,015,000.00

82
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
26
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน การพัฒนา
สังคม
75
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน การเศรษฐกิจ
9
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
การบริหาร
21
รวม

213

71,400,000

209

84,613,000

187

64,080,000

177

35,088,500
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2562
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ลาดับ
1
2
3
4
5

1
2
3
4

ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจว้าก
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต บ้านแม่ทะหลวง
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต บ้านแม่ทะ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้าโทก
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
เรียงหินยาแนว ม.10 ม.7 (งบรองนายกรัฐมนตรี)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการพังทลายของตลิ่ง
ม.10 ม.7
โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 9
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมทางหลวง
แผ่นดินสาย 1036
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าพลังไฟฟ้า บ้านสบเป๊าะ

งบประมาณ
(บาท)
993,000
146,000
116,000
745,000

งบเบิกจ่าย
(บาท)
840,000
145,000
115,000
592,499

790,000

790,000

790,000
1,420,000
4,444,444
833,000

ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ (บาท) งบเบิกจ่าย (บาท)
20,000
18,200

2

โครงการคลองสวยน้าใส

10,000

0

3

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

30,000

27,100

4

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

5
6

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการอนัรักษ์แหล่งปล่อยพันธ์สัตว์น้าเฉลิมพระ
เกียรติ

27,630
20,000
20,000

9,800
1,000

12

ด้านการพัฒนาสังคม
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และสร้างอนามัย
เด็กและเยาวชน

14,960

14,960

2

30,000

17,700

3
4
5

โครงการฝึกซ้อมแผนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอัคคีภัย
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,000
100,000
49,000

9300
80,700
41,300

6

โครงการตังธัมม์หลวง เทศน์มหาชาติ

20,000

4,500

7

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี

20,000

16,790

8

โครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน

20,000

19,000

9

โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลแม่ทะสัมพันธ์

150,000

147,150

10

โครงการจัดซือเครื่องออกก้าลังกายกลางแจ้งให้แก่
ชุมชน

250,000

249,900

11

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

19,910

12

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

12,123

13

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

20,000

14
15
16

รถจักรยานยนต์
โครงการยุติธรรมความรู้สู่ชุมชน
โครงการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินชีวิต
อย่างพอเพียง
โครงการอบรมการป้องกันทุจริต
การจัดซื้อวัสดุกีฬาสู่ชุมชน
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่ทะงานรัฐพิธี
โครงการสืบสานเรียนรู้ประเพณีศาสนพิธีท้องถิน่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

55,000
20,000
15,000

54,000
4,500
6,394

20,000
100,000
8,000
20,000
14,885,000
3,000,000
168,000

14,835
23,706
8,000
19,960
12,032,100
3,545,000
135,500

17
18
19
20
21
22
23

งบประมาณ (บาท)

งบเบิกจ่าย (บาท)

13

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
353
36
37
38
39
40
41
42

โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านน้าโทก
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ทะ
สงเคราะห์อาหารกลางวันเด็กมัธยมโรงเรียนบ้านแม่ทะ
อาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายเด็กเล็กจัดสรร รายละ 1700 บาท
ค่าใช้จา่ ยการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ค่าอาหารเสริม นมโรงเรียน
โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองเด็กเล็ก
โครงการพระราชดาริด้านสาธารสุข
โครงการจัดแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการแข่งกีฬาสีเด็กเล็ก
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่ทะกิจกรรม
สาธารณะ
โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เช่น ทรายอาเบท)
โครงการลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาล

200,000
312,000
180,000
320,000
165,000
254,000
85,000
56,500
20,000
514,400
10,000
80,000
10,000
15,000
30,000
10,000
80,000
200,000
15,000

275,600
162,600
308000
150,000
253,330
83,330
55,370
19,355
480,852
1,900
29,800
8,100
12,123
30,000
4,000
8,000*
8,100

โครงการด้านสาธารณสุข ระดับตาบลแม่ทะ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1
2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกายแบบ
นาฏศิลป์
โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย
โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก
โครงการปรับพฤติกรรมโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ม.9
โครงการปรับพฤติกรรมโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ม.8
โครงการปรับพฤติกรรมโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ม.5
โครงการปรับพฤติกรรมโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ม.4

3
4
5
6
7
8

งบประมาณ (บาท)

งบเบิกจ่าย (บาท)
18,800
48,300
8,250
6,135
15,830
15,830
15,830
15,830
14

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โครงการปรับพฤติกรรมโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ม.1
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร ม.9
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร ม.8
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร ม.4
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร ม.1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ด้วยแพทย์แผนไทย ม.10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ด้วยแพทย์แผนไทย ม.2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ด้วยแพทย์แผนไทย ม.3
โครงการบ้านจว้ากปลอดภัยปลอดสารเคมี
โครงการบ้านท่าแหนใต้รู้เท่าทันห่างไกลยาชุด
โครงการบ้านแม่ทะหลวงรอบรู้ใส่ใจควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูง
โครงการบ้านแม่ทะหลวงสดใสใส่ใจจัดการขยะ
โครงการบ้านท่าแหน ม.10 ลด ละ เลิกบุหรี่
โครงการอบรมความรู้กลุ่มเสีย่ งวัณโรค
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

15,830
10,600
10,600
10,600
10,600
10,840
10,840
9,745
16,450
21,035
17,350
14,300
5,400
30,500
31,700
32,748

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

งบเบิกจ่าย (บาท)

1

โครงการฝึกอบรมการท้าคุ้กกีและเค้กกล้วยหอม

20,000

9,532

2

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

20,000

17,895

3

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

20,000

15,630

4

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย

18,000

7,200

5

ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้าไฟฟ้าแก่เกษตรกร

1,100,000

1,092,163
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ด้านการบริหาร
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1
2
3
4

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ.แม่ทะ **
กองทุนประกันสังคม
สมทบกองทุน สปสช.
อบรมสัมมนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นาชุมชน
และพนักงานเทศบาล
งบสารองจ่าย
สมทบกองทุนสันนิบาต
สมทบกองทุน กบท.
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ LED 2 ตัว
ตู้เอกสารแบบ 2 บานอกองช่าง
รถกระเช้า
เครื่องสูบน้า มอเตอร์ 2 ตัว
ตู้เย็น
เครื่องพิมพ์ inkjet ขนาด A3 2 ตัว
โต๊ะพับเอนกประสงค์ 10 ตัว
รถกระบะ ดับเบิ้ลแคป
เครื่องคอมพิวเตอร์งานสารักงาน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แลปท้อบ คลัง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าบริการการสื่อสาร
เครื่องสารองไฟฟ้า 2 ตัว
ค่าใช้จ่ายการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คลัง
เครื่องสารองไฟฟ้า 4 เครื่อง กองคลัง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

งบประมาณ (บาท)
30,000
140,000
160,000
250,000
39,420
446,250
5,200
22,000
2,600,000
22,000
9,400
14,200
15,000
729,000
16,000
16,000
350,000
120,000
30,000
100,000
400,000
120,000
90,000
5,000
20,000
100,000
46,000
10,000

งบเบิกจ่าย (บาท)
30,000
129,583
160,000
25,560
256,274.48
39,416.89
446,250
5,200
22,000
22,000
9,200
12,600
15,000
16,000
16,000

5,000
20,000
46,000
10,000

16

3.2 ผลการติดตามและวิเคราะห์การประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลแม่ทะ เมือ่ วันที่
ลาดับ
1
2
3

ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลแม่ทะ
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
20
15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

คะแนน
ที่ได้
19
14
57
8
8
8
4
5
5
5
5
4
5
90

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
19.00
14.00
57.00
8.00
8.00
8.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
90

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลแม่ทะในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

1

ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

3
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1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน แหล่ง
น้า ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ประชากร และช่วงอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น
การศึ ก ษา สาธารณ สุ ข อาชญ ากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

2

2

10

2

2

10

2

2

10

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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1.4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน
เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้ า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว์ การ
บริ ก าร การท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ช ย์ / กลุ่ ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
1 .6 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศาสน า ป ระเพ ณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจาปี ภู มิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่ น สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ
1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การส ารวจและจั ดเก็ บ ข้อ มู ลเพื่ อ การ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นหรือการใช้ ข้อมูล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาส าหรั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตาม
อานาจหน้าที่

2

2

10

2

2

10

3

3

15

2

2

10

2

1

5

3

3

15

รวม

20

19

95

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลแม่ทะ
พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน
1.3
ลาดับ
2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ประเด็นพิจารณา
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลต าบลแม่ ท ะ นโยบายของผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.2 การวิเคราะห์ ก ารใช้ ผั งเมื อ งรวมหรือผั งเมื อ ง
เฉพาะและการบั ง คั บ ใช้ ผลของการบั ง คั บ ใช้

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนน

15
2

2

2

1

13.33

13.33

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตาม ฯ
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สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 การวิ เคราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริม อาชี พ กลุ่มอาชี พ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒ นาอาชีพและกลุ่มต่า ง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
2 .5 การวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา
2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่ อ การด าเนิ น งานได้ แ ก่ S-Strength (จุ ด แข็ ง ) WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค)
2.7 สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชนเชิ ง พื้ น ที่ มี ก ารน าเสนอปั ญ หา ค้ น หา
สาเหตุ ข องปั ญ หาหรือ สมมติ ฐ านของปั ญ หา แนว
ทางการแก้ ไขปั ญ หาหรื อ วิ ธีก ารแก้ ไขปั ญ หา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
2.8 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น สรุปสถานการณ์
การพั ฒ นา การตั้ ง งบประมาณ การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง ปริ ม าณ และการประเมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ
เช่ น ผลที่ ได้ รั บ /ผลที่ ส าคั ญ ผลกระทบ และสรุ ป
ปั ญ หาอุ ป สรรคการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาและแนว
ทางการแก้ไข

รวม

2

1

1

1

1

2

2

13.33

1

1

6.66

1

1

6.66

15

14

93.34

2

2

2
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตาบลแม่ทะ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2
3

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชือ่ โครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร้ า งให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกี ารงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

4
5

คะแนน
เต็ม
10
10
10

คะแนน
ที่ได้
9
9
9

10
60
5
5
5

8
57
5
5
5

5
5

4
4

5
5
5

4
5
5

5

5

5
5

5
5

5
100

5
92

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
9.00
9.00
9.00
57.00

92.00
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตาบลแม่ทะ
ลาดับ
1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
9
90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT
10

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ครอบคลุม

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ (ใช้
การวิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand

(Demand Analysis)/Global Demand
แล ะ Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้ านสั งคม ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม)

รวม

10

9

90.00

2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลาดับ
2

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 10
90.00
9
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุ ม ที่ มี ก ารใช้ ตั ว เลขต่ า ง ๆ เพื่ อ
นามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวน
โครงการ กิ จ กรรม งานต่ า ง ๆ ก็ คื อ ผลผลิ ต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ ด าเนิ น การจริ ง ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้
เท่ า ไหร่ จ านวนที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ มี
จ านวนเท่ า ไหร่ สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ของการพั ฒ นา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ ด าเนิ น การใน
เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative)

รวม

5

5

50.00

5

4

40.00

10

90

90.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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2.4

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

3

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

9

90

3.1 การประเมิน ประสิ ทธิผลของแผนพั ฒ นาในเชิ ง
คุณ ภาพคือการนาเอาเทคนิค ต่ าง ๆ มาใช้ เพื่ อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการใน
พื้ น ที่ นั้ น ๆ ตรงต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการ
ต่ า ง ๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะถู ก ต้ อ ง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
แผนการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ได้ รับ งบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
3.2 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

5

5

50

5

4

40

รวม

10

9

90.00

2.5
ลาดับ

4

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่
การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
4.2 วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิ ดจากด้ านต่ าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพี ยงท้ องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP)

รวม
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8
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4
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8
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2.6 โครงการพัฒนา
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5

โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวั ตถุ ประสงค์ สอดคล้ องกั บความเป็ นมาของ
โครงการ สอดคล้ องกั บ หลั กการและเหตุ ผล วิ ธี การ
ด าเนิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ มี ค วาม
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไร มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไร
กลุ่ ม เป้ า หมาย พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน และระยะเวลา
ดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่ ม ต้ น ในช่ ว งเวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ
กลุ่ ม เป้ า หมายของโครงการ หากกลุ่ ม เป้ า หมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชั ดลงไปว่าใครคื อกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเที ยมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

60
5

5

8.33

5

5

8.33

5

5

8.33

5

4

6.67

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

23

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการมี ความสอดคล้องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
ยึ ด วิ สั ยทั ศ น์ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (4) ยึ ด
เป้ าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึ ดหลั กการ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็ นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่ วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่ อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสั งคม (4) การรองรั บการเชื่ อมโยงภู มิ ภาคและ
ความเป็ น เมื อ ง (5) การสร้ างความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

5

4

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
6.67

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่ น (1) เปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิ ด สร้า งสรรค์ และนวัต กรรม (3)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้ น
ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เติ ม เต็ ม ด้ ว ย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ งเป รี ย บ เที ย บ เช่ น ด้ า น เก ษ ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

5

4

6.67
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5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็ น โครงการเชื่ อ มต่ อ หรื อ เดิ น ทางไปด้ ว ยกั น กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

5

5

8.33

5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อ การ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการ
ต่ อยอดและขยายได้ เป็ นโครงการที่ ประชาชนต้ องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ นท้ องถิ่ นที่ พั ฒนาแล้ ว ด้ วยการ
พั ฒ นาตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และเศรษฐกิ จ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมี ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละ
ห้าของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ
5.11 มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด (KPI) และ
5
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มี ก า ร ก า ห น ด ดั ช นี ชี ้ ว ั ด ผ ล ง า น (Key
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้
(measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ
การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผล

5

5

8.33

5

5

8.33

5

5

8.33

5

8.33
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ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ
(การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
ผลที่ ได้ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง จากการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ซึ่ งก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แ ละมี ค วาม เฉ พ าะเจาะจง ใน ก าร
ด าเนิ น งาน ตามโครงการ (2 ) วั ด และ
ประเมิ น ผลระดั บ ของความส าเร็ จ ได้ (3)
ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

รวม

5

5

8.33

60

57

95.00
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ทะ ปี 2562
จานวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ในปี 2561 จานวน 116 โครงการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนงานจานวน 82 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จานวน
5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานจานวน 26 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ตามแผนงานจานวน 75 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จานวน 41
โครงการ คิดเป็นร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ ตามแผนงานจานวน 9 โครงการ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร ตามแผนงานจานวน 33 โครงการ อนุมัติงบประมาณ จานวน 30 โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี พ.ศ.2562 มีแผนงานโครงการทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ รวม 209 โครงการ ได้อนุมตั ิ
งบประมาณจานวน 116 โครงการ (คิดเป็น ร้อยละ 55.5)
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ส่วนที่ 3
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดาเนินงานตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลแม่ทะ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ทะ
ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้
1. เทศบาลควรมีการบริหารจัดการ การดาเนินโครงการ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่วางไว้
เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณ
2. โครงการของเทศบาลตาบลแม่ทะ ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างมีน้อยเกินไป เมื่อเทียบ
สัดส่วนกับแผนงานโครงการรวมทั้งหมด ควรมีการให้ความสาคัญในด้านนี้ให้มากขึ้น
3. โครงการของเทศบาลตาบลแม่ทะ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ค่อนข้างมีน้อย
เกินไป เมื่อเทียบสัดส่วนกับแผนงานโครงการรวมทั้งหมด ควรมีการให้ความสาคัญในด้านนี้ให้มากขึ้น
4. โครงการก่อสร้างของเทศบาลตาบลแม่ทะ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน หลายช่องทาง โดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างที่ต้องกระทบกับเส้นทางคมนาคม การปิดป้ายบอกทาง และเรื่องของความปลอดภัย
ของประชาชนในขณะดาเนินการก่อสร้าง
5. เทศบาลตาบลแม่ทะ ควรสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
ของเทศบาล โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง เช่นอบรมให้ความรู้ ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง สนับสนุน
ให้มีตัวแทนชุมชนในการติดตามงานก่อสร้างของเทศบาล แม้ว่าตามระเบียบการพัสดุฯ จะไม่ได้
กาหนดให้มีตัวแทนชุมชนในคณะกรรมการตรวจรับงานแล้วก็ตาม
6. การวางแผนพัฒนาของเทศบาล ควรจัดทาแผนงานโครงการที่ตอบสนองปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง พิจารณาการจัดกิจกรรมโครงการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้าน
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