ส่ วนที่ 1
บทนํา
ปั จจุบนั การติ ดตามและประเมิ น ผลนับว่ามี ความสําคัญและจําเป็ นต่อการบริ ห ารงานเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่ องจากการติดตามและประเมินผลเป็ นการประเมินผลงานการปฏิบตั ิงานของปี ที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรื อไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริ ง เทศบาลตําบลนาแห้ว ในฐานะ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริ การแก่ประชาชน จึงจําเป็ นที่จะต้องมีการจัดทําแผน
ติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของการดําเนิ นการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรี ยบเทียบการ
ทํางานของปี ที่ผา่ นมาอีกด้วย
ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนิ นงานต่อประชําชนในเรื่ องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการ
ดําเนิ นงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและกํากับการบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ ปีและ
แผนการดํา เนิ น งาน เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการใช้ง บประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละทรั พ ยากรต่ า งๆ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มี ความโปร่ งใส เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ทอ้ งถิ่ นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็ จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่ องมือที่สาํ คัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อบรรลุเป้าหมาย
หรื อไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็ นเครื่ องมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุ งแก้ไข
เพิ่มเติมหรื อแม้แต่ยตุ ิการดําเนินงาน
1. ความสํ าคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา เป็ นเครื่ องมื อที่ จาํ เป็ นในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพของ
โครงการที่ ด าํ เนิ น การอยู่ โดยที่ การติ ด ตาม หมายถึ ง กิ จกรรมภายในโครงการซึ่ งถู ก ออกแบบมาเพื่ อให้ขอ้ มู ล
ป้ อนกลับเกี่ยวกับการดําเนิ นโครงการ/กิจกรรม ปั ญหาที่กาํ ลังเผชิญอยู่ ประสิ ทธิ ภาพของวิธีการดําเนิ นงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสู งเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรื อ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น เกิ ดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนิ นงาน เสี ยเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิ บตั ิ งานภายในหน่ วยงานหรื อระหว่างหน่ วยงาน กลุ่มเป้ าหมายที่ ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิ จกรรม การประเมิ น ผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนิ น งานในระหว่างที่ ก าํ ลังดําเนิ น การหรื อภายหลังที่ ก าร
ดําเนินการสําเร็ จเสร็ จสิ้ นไปแล้ว ซึ่ งการประเมินผล เป็ นสิ่ งจําเป็ นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะ
เป็ นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาํ หนดไว้ได้มีการปฏิบตั ิหรื อไม่ อย่างไร อันเป็ นตัวชี้วดั ว่าแผนงานที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็ นอย่างไร นําไปสู่ ความสําเร็ จตามแผนงานที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ ซึ่ งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็ นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุ งและตัดสิ นใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2

2. ประโยชน์ ของการติดตามและประเมินผล
ผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลนาแห้วใช้การติดตามและประเมินผลเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานได้หลาย
แนวทาง ดังนี้
2.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตําบลนาแห้ว สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า
กิ จกรรมใดได้ทรั พยากรเพียงพอที่ จะปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรื อไม่
2.2 ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงาน การประเมิ น ผลจะแสดงให้ เห็ น ถึ ง การ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนต่างๆ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายตัวชี้วดั ที่ผบู ้ ริ หารกําหนดไว้หรื อไม่
2.3 เป็ นหลักเกณฑ์พิจารณาความดี ความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ งเป็ นผล
ต่อเนื่ องจากการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ถ้าผูบ้ ริ หารหน่ วยงานสามารถบริ หารงานให้ได้ตามเป้ าหมายและตัวชี้วดั ที่
กําหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
3. วัตถุประสงค์ ของการติดตามและประเมินผล
3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี
3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3.3 เพื่อรู ้ถึงความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลนาแห้วและแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.4 เพื่อใช้เป็ นข้อแนะนําผูบ้ ริ หารในการจัดทําแผนพัฒนาปี ต่อไป
4. วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ ปีของเทศบาลตําบลนาแห้ว
ประกอบด้วยกระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
การติดตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ ปี เป็ นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนิ น
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาํ เนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประจําปี งบประมาณนั้น
ว่าสามารถเป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ได้หรื อไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนิ นงานที่จะสามารถนําไปสู่ การบรรลุแผนที่กาํ หนดไว้ได้ เครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนิ นงาน
ได้แก่ แบบติดตามผลการดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลนาแห้ว ซึ่ งประกอบไปด้วย การติดตามการดําเนิ นงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/
กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นงานการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ ปี
เป็ นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริ งเมื่อดําเนิ นโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็ จ เปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิ นผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องต่อผลการดําเนิ นงานของ
เทศบาลตําบลนาแห้วในภาพรวม ความพึ งพอใจของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องต่ อผลการดําเนิ น งานในแต่ละยุทธศาสตร์ และ
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ประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้ วดั ที่กาํ หนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วย
ระบบ e-plan
5. การกําหนดห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผล กําหนดห้วงเวลาในการติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ/
กิจกรรม โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนิ นงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จและสรุ ปเป็ นรายไตรมาส ระยะหก เดือน และรายงานให้
ผูบ้ ริ หารทราบ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณให้ดาํ เนิ นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุ ปผล
ในภาพรวมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนําเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี และปิ ดประกาศไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
6. ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
6.1 รายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
(2) ไตรมาสที่ 2
(เดือน มกราคม – มีนาคม 2561)
(3) ไตรมาสที่ 3
(เดือน เมษายน – มิถุนายน 2561)
(4) ไตรมาสที่ 4
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561)
6.2 ระยะ 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
(2) เดือน เมษายน – กันยายน 2561
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7. แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตําบลนาแห้ ว
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
เทศบาลตําบลนาแห้ว

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นา

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาต่ อนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีเสนอต่ อสภาเทศบาลคณะกรรมการ
พัฒ นาเทศบาล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้
ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่ างน้ อยปี ละ ๑
ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนีใ้ ห้ ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผยไม่ น้อยกว่ า ๓๐ วัน
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8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล
8.1 นายสมฤทธิ์ ขันติชู
8.2 นายจรยุทธ บุตรเวียงพันธ์
8.3 นายพัฒนา ชัยชนะ
8.4 นายเกียรติชยั แสงรัตน์
8.5 นายสุ รชัย จันทะคุณ
8.6 สาธารณสุ ขอําเภอนาแห้ว
8.7 พัฒนาการอําเภอนาแห้ว
8.8 นางดอกรัก บุตรดีสุวรรณ
8.9 นายทรงศักดิ์ จันสารี
8.10 จ่าเอกเอกนริ นทร์ ศรี บุญตา
8.11 นายสําพันธ์ สี หะวงค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ส่ วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาและแนวทางการพัฒ นา
1. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ การพัฒ นาของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
“การมีส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นฐาน บริ การแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พัฒนาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
2. พันธะกิจ
พันธะกิจการพัฒ นาของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
1. มีโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ราษฎรในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสิ่ งเสพติดทุกชนิด
4. ราษฎรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
ที่ จะดําเนิ นการในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนานี้ ได้กาํ หนดให้สอดคล้องกับพันธะกิ จหรื อภารกิ จหลัก มี 7
จุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า และสภาพแวดล้อมที่
ดี มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ประชาชนมีความมัน่ คงปลอดภัย ในชีวติ และทรัพย์สิน
4. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
5. ประชาชนรู ้จกั อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
7. เทศบาลมีการบริ หารจัดการที่ดีมีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาและแนวทางการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาและแนวทางการพัฒ นาของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่ วนให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและให้
บรรจุ แนวทางการดําเนิ นงานของจังหวัดนครราชสี มาตามยุทธศาสตร์ การบริ ห ารราชการให้เป็ นไปตามหลักการ
บริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีท้ งั หมด 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒ นาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒ นา
1. มีการจัดแบ่งเขตการใช้ที่ดินตามกิจกรรมที่ควรจะเป็ นที่กาํ หนดไว้ในผังเมืองรวมอย่างชัดเจนไม่ก่อให้เกิด
มลพิษและความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน
2. มีการจัดสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการและมีระบบการคมนาคม
ขนส่ งที่เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเขตการใช้ที่ดินระหว่างที่อยูอ่ าศัย แหล่งงานและสถานที่
ท่องเที่ยว
3. มีการจัดสวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริ การต่อชุมชน
4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกชุมชนต่างๆให้ครอบคลุมพื้นที่
5. จัดทําหรื อปรับปรุ งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความสว่างถนนและชุมชน
6. ขยายเขตประปาและก่อสร้างระบบประปาให้เข้าถึงชุมชน/หมู่บา้ น
7. ก่อสร้างหรื อปรับปรุ งซ่อมแซมระบบระบายนํ้า นํ้าฝนหรื อนํ้าเสี ยต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้
แนวทางการพัฒ นา
1. พัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
2. ส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นาด้ านการเมือง การบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางการพัฒ นา
1. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและตราข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
2. พัฒนาข้าราชการและพนักงานส่ วนท้องถิ่นทุกระดับ เพือ่ เพิม่ พูนความรู ้ความสามารถและจริ ยธรรมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและการให้บริ การแก่ประชาชน
3. รณรงค์ส่งเสริ มให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่ องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
4. พัฒนาปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกในการให้บริ การประชาชนให้ทนั สมัยและสร้างความพึงพอใจใน
การรับบริ การของประชาชน
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒ นาด้ านส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางการพัฒ นา
1. การพัฒนาปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก
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2. ควบคุมการกําจัดขยะมูลฝอย การบําบัดนํ้าเสี ย การกําจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมชุมชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒ นาด้ านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
แนวทางการพัฒ นา
1. ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาและการให้บริ การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพโดยนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้
3. ส่ งเสริ มการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
4. พัฒนาและปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนให้ได้มาตรฐาน
5. ส่ งเสริ มให้มีการศึกษาศิลปะพื้นบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
ให้คงอยูแ่ ละพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น
6. สนับสนุนการกีฬาท้องถิ่นและชุมชน
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒ นาด้ านสาธารณสุ ข
แนวทางการพัฒ นา
1. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่มีประสิ ทธิภาพอย่างทัว่ ถึงและเป็ น
ธรรม
2. ส่ งเสริ มและรณรงค์ป้องกันกรณี มีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก
โรคเอดส์ โรคฉี่ หนู ฯลฯ
3. ส่ งเสริ มการออกกําลังกายของประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่แข็งแรง
4. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและป้องกันตนเองจากโรคภัย
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ การสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและให้ประชาชนได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกัน
6. มีมาตรฐานการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒ นาด้ านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
แนวทางการพัฒ นา
1. จัดทํา ปรับปรุ ง เตรี ยมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์อนั เกิดจากภัยสาธารณะ
2. พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การระงับ การบรรเทา และฟื้ นฟูบูรณะให้มีประสิ ทธิภาพ เมื่อมี
สาธารณภัย
3. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู ้ดา้ นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
4. สนับสนุนงบประมาณในการฝึ กอบรม อปพร.
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ส่ วนที่ 3
การบันทึกข้ อมูลในแบบรายงาน
แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมิ นตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา พ.ศ.2556 - 2561 และแผนพัฒนาสี่ ปี
(พ.ศ. 2558 – 2561) ของเทศบาลตําบลนาแห้ว โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่ อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เทศบาลตําบลนาแห้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒ นาท้ องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรื อไม่

มีการดําเนินงาน






















ไม่ มกี ารดําเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็ นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่สิ้นสุ ดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรื อไตรมาสที่ 1
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น.....................เทศบาลตําบลนาแห้ว......................................................
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่ วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒ นา 3 ปี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒ นา 3 ปี
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และ โครงสร้าง
พื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และรายได้
3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริ หารจัดการที่
ดี

2561

2562

จํานวน งบประมาณ

จํานวน งบประมาณ

จํานว
จํานว
จํานว
งบประมาณ
งบประมาณ
น
น
น

งบประมาณ

61

321

140

29,549,300

117,502,500

2563

42,417,000

2564

126

รวม

25,591,001

648

215,059,801

181

6,766,960

46

2,441,740

45

1,441,740

45

1,441,740

45

1,441,740

45

14,978,000

36

4,363,000

36

4,363,000

36

4,363,001

153

28,067,001
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4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว การ
บริ หารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุ ข
7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
การช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
รวม

21

2,618,000

16

838,000

16

838,000

16

838,001

69

5,132,001

75

6,838,000

75

6,668,000

75

6,668,000

75

6,668,000

300

26,842,000

30

5,012,800

30

5,012,800

30

5,012,800

30

5,012,800

120

20,051,200

20

1,450,000

20

1,450,000

20

1,450,000

20

1,450,000

80

5,800,000

45,364,543

1,551

298

62,887,840

543

137,276,040

362

62,190,540

348

307,718,963
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ส่ วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการทีไ่ ด้ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการทีไ่ ด้ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2561
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

1. เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์
2. ค่าวัสดุ,ครุ ภณ
ั ฑ์ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน
4. ค่าตอบแทนครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
รวม

อยู่ในระหว่ าง
ดําเนินงาน
-





4

งบประมาณ
ยังไม่ ได้
ดําเนินงาน

งบประมาณที่
ได้ รับ

งบประมาณที่
เบิกจ่ ายไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่ วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน
2. ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือเนื่องจากมีภารกิจ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําให้
ไม่ค่อยมีเวลา หรื อการสละเวลาเพื่อส่ วนรวม
3. การพัฒนาเป็ นไปอย่างช้า ๆ คือค่อยเป็ นค่อยไป
4. ตัวแทนประชาชนหรื อผูน้ าํ ไม่ค่อยเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อส่ วนรวม
อย่างแท้จริ ง
5. ผูน้ าํ หรื อตัวแทนประชาชนยังขาดความรู ้ดา้ นการศึกษา
6. การบริ หารจัดการภายในองค์กรยังไม่เป็ นระบบ
ฯ ลฯ
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ส่ วนที่ 4
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
เทศบาลตําบลนาแห้ว ได้ดาํ เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ ปี โดยการตรา
เทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ขึ้ น เพื่ อเป็ นค่ าใช้จ่ายของเทศบาลให้ ก ระทําตามที่ มี กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คําสั่ง หรื อหนังสื อสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายใต้แผนการดําเนิ นงานประจําปี ทั้งนี้ เทศบาล
สามารถสรุ ปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
ผลการดําเนินงานปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี)
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลตําบลนาแห้ว ได้ดาํ เนิ น การติดตามและ
ประเมิ น แผลพัฒ นาของเทศบาลตําบลนาแห้ ว ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ทั้งนี้ ได้
รายงานผลเป็ นรายไตรมาส ให้ผูบ้ ริ หารทราบ จากนั้นดําเนิ นการติดตามประเมินผลระยะหกเดือนแรกและระยะหก
เดือนหลังเมื่อสิ้ นสุ ดปี งบประมาณและสรุ ปผลในภาพรวม 2 ครั้ง เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นนําเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทัว่ กัน 2 ครั้งภายใน
เดือนเมษายนและเดือนธันวาคม
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานติดตามและประเมินผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาแห้ว โดยผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนา
แห้ว ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย
3.1 วิสยั ทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)
100

คะแนนทีไ่ ด้
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)
100
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ประเด็นการพิจารณา
1. ข้ อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์ และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาํ คัญ
- การประชุมประชาคมหรื อการประชุมอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรื อการใช้
ข้อมูล จปฐ.
- มีขอ้ มูลสรุ ปผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา (เพื่อดูการดําเนินงานใน
แต่ละปี ที่ผา่ นมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้ อมูลที่สําคัญ ด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ข้ อมูลทีส่ ํ าคัญ เพื่อชี้ให้ เห็นศักยภาพปัญหาและความต้ องการ
• การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒ นาและ/หรื อ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรื อน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรื อเปรี ยบเทียบข้อมูลที่สาํ คัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุ นแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ ข้อมูลสั งคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สาํ คัญด้านสังคม เช่น
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุ ข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็ นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรื อ เปรี ยบเทียบข้อมูล ที่สาํ คัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุ นแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่ งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สาํ คัญ ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้ องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง

คะแนน
เต็ม
10
(3)

คะแนน
ทีไ่ ด้
10
(3)

(3)
(2)

(3)
(2)

(2)

(2)

25

25

4
(2)
(2)

4
(2)
(2)

5
(3)

5
(3)

(2)

(2)

5
(2)

5
(2)

(3)

(3)

5
(3)
(2)

5
(3)
(2)

15

ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่ อ)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัย ทัศน์

3.2 พันธกิจ

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.4 เป้ าประสงค์

คะแนน
เต็ม
• สรุปประเด็นปัญหาและความต้ องการของประชาชนเชิงพืน้ ที่
6
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็น
(2)
ขนาดและความรุ นแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรื อความต้องการในเชิงพื้นที่หรื อ
(2)
กลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บา้ นเป็ นส่ วนประกอบในการจัดทํา
(2)
แผนพัฒนา
65
5
• มีลกั ษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้ องการจะเป็ นหรื อบรรลุถึงในอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ
อปท.
- จุดเน้นและสิ่ งที่ตอ้ งการจะเป็ น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(3)
- มีความเป็ นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
(2)
5
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็ น เพื่อนําไปสู่ การบรรลุวสิ ัยทัศน์
(3)
- มีความเป็ นไปได้ในเชิงคุณภาพหรื อเชิงปริ มาณ
(2)
• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเงื่อนไขเฉพาะของ
10
พืน้ ที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
(4)
(4)
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
(2)
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
5
• สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
(3)
- มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไร
(2)
ในช่วง 4 ปี
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
ทีไ่ ด้
6
(2)
(2)
(2)
65
5

(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)
(2)

5
(3)
(2)
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ประเด็นการพิจารณา
3.5 ตัวชี้วดั และค่ าเป้าหมาย
ของแต่ ละประเด็น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
• ตัวชี้วดั
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
3.5 ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย • ค่ าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
ของแต่ ละประเด็น
- มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นขีดความสามารถที่ ทําได้ท้ งั ด้านปริ มาณงาน
ยุทธศาสตร์ (ต่ อ)
งบประมาณ เทคนิค
3.6 กลยุทธ์ ของแต่ ละประเด็น • มีการกําหนดกลยุทธ์ ของแต่ ละประเด็นยุทธศาสตร์ ทสี่ อดรับและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ของแต่ ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่
- กลยุทธ์หรื อแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่ การบรรลุเป้าประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชดั เจนเพื่อนําไปสู่ การ
กําหนดแผนงานโครงการ
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้ วย
โครงการพัฒ นา
• โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของโครงการฯ
ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ อย่ างชัดเจน และนําไปสู่
ผลสํ าเร็จของเป้ าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นําไปสู ้ผลสําเร็ จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กาํ หนดบริ เวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนทีไ่ ด้

คะแนน
เต็ม
15
9
(5)

คะแนน
ทีไ่ ด้
15
9
(5)

(4)
6
(3)
(3)

(4)
6
(3)
(3)

10

10

(5)

(5)

(5)

(5)

15
(8)
(2)

15
(8)
(2)

(3)
(3)
(7)

(3)
(3)
(7)

(3)

(3)

(2)
(2)
100

(2)
(2)
100
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ส่ วนที่ 5
การประเมินความพึงพอใจ
หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสําเร็ จของแผนทางด้านตัวเลขแล้วยัง
ต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนิ นงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่ งเสริ มการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมและการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลนาแห้วด้วย เพราะการประเมินจะช่วยทําให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดําเนิ นงาน ความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะและคําแนะนําของประชาชนต่อเทศบาล ซึ่ งสามารถนํามาปรับปรุ งและพัฒนาให้ดีข้ ึน อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็ นไปมาตรฐานการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนิ นงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตําบล
นาแห้วในการพัฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
2. การประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลนาแห้ว อําเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
3. เพื่ อ ให้ ไ ด้ข อ้ มู ล ข้อ เสนอแนะ คําแนะนํา ข้อ คิ ด เห็ น ที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ไปประกอบการพิ จ ารณา
ปรับปรุ ง/แก้ไขคุณภาพการให้บริ การให้ดีข้ ึน
จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่เทศบาลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้
การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว เทศบาลจึงมีการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 2 แบบ
ด้วยกัน ดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตําบลนาแห้ วในการพัฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และประเด็น
การพัฒนา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการให้ บริ การของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมินทั้ง 2 แบบ เป็ นการประเมินที่สามารถให้ขอ้ มูลในแต่ละด้านได้ชดั เจน โดยมีรายละเอียดในการ
ประเมิน ดังนี้
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การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนทีม่ ีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
ในการพัฒ นาและส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ใี นภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒ นา

(รายละเอียดตามแนบท้ ายรายงานผลฯ)

การประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ ีต่อการให้ บริการของเทศบาลตําบลนาแห้ ว
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รายละเอียดตามแนบท้ ายรายงานผลฯ)
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ส่ วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลด้ วยระบบ e- plan
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ได้ริเริ่ มโครงการระบบสารสนเทศการบริ ห ารจัดการเพื่ อการ
วางแผนและประเมิ น ผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (e-Plan) ซึ่ งเป็ นระบบปฏิ บตั ิ การ
คอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและติ ดตามประเมินผลการบริ หารงาน โดยองค์กรปกครองครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องทําการบันทึกข้อมูลในระบบ e- plan ที่ เว็บไซต์ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ตามเมนู
ดังนี้ เมนูข้อมูล อปท. เมนูข้อมูลประชากร เมนูวิสัย ทัศ น์ เมนูยุทธศาสตร์ อปท. เมนูจัดทําแผน เมนูเปลี่ย นแปลง
แผน เมนู ข ออนุ มั ติ ง บประมาณ เมนู ร ะบุ พ ิกัด โครงการ เมนู ร ายงาน GIS เมนู หาจุ ด พิกัด เมนู น โยบายเร่ ง ด่ ว น
“เอาชนะยาเสพติดอย่ างยั่งยืน” เมนูเงินอุดหนุน เมนูเงินอุดหนุนยาเสพติด เมนูลงนามสั ญญาโครงการ เมนูเบิกจ่ าย
เมนูสถานะการดําเนินการ เมนูรายรับ เมนูรายจ่ าย และเมนูรายงาน
ทั้งนี้ เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมายทําการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อข้อมูลถูกบันทึกตามเมนู ดงั กล่าว ผลการดําเนิ นงานก็จะปรากฏที่เมนู รายงาน ซึ่ งเป็ นการติดตาม
ประเมิน ผลแผนด้วยระบบ e-plan นั่น เอง และประชาชนทัว่ ไปสามารถขอดู ขอ้ มูลต่ างๆ เหล่านี้ ได้ที่ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารเทศบาลตําบลนาแห้ว
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ส่ วนที่ 7
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตําบลนาแห้ ว
1. ผลการติดตามแผนพัฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลนาแห้ว สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
1.1 เทศบาลได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเป็ นไปด้วยความถูกต้องตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
1.2 เทศบาลสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 ) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 โครงการที่บรรจุใ นแผน จํานวน 298 โครงการ
 บรรจุใ นแผนดําเนินงาน จํานวน 70 โครงการ
 คิดเป็ นร้ อยละ 23.49
3. ข้ อร้ องเรียนและร้ องทุกข์ จากประชาชน
เทศบาลตําบลนาแห้ว ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ตอ้ งการ
ให้เทศบาลดําเนิ นการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดาํ เนิ นการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปั ญหาที่เกิดขึ้น
เทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่กจ็ ะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด
4. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของเทศบาล มีดังนี้
ปัญหา
1) เจ้ าหน้ าที่ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของระเบียบ กฎหมาย เท่ าที่ควร
2) เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยีใ นการทํางานมีไ ม่ เพียงพอและไม่ ทันสมัย
3) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้ องแก้ ไ ขอยู่เป็ นจํานวนมาก
4) ประชาชนมีความต้ องการซึ่ งความต้ องการดังกล่ าวมีเป็ นจํานวนมาก
5) ประชาชนยังไม่ เข้ าใจขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได้
อุปสรรค
1) การขาดความรู้ เรื่ องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยีใ นการ
ทํางานมีไ ม่ เพียงพอและไม่ ทันสมัย ทําให้ เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็ นอย่ างยิ่ง
2) เทศบาลมีงบประมาณไม่ เพียงพอต่ อการดําเนินงานแก้ ไ ขปั ญหาของประชาชน
3) เทศบาลสมารถดําเนินการได้ เฉพาะตามอํานาจหน้ าที่
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4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา มีดงั นี้
ปัญหา
1) เทศบาลไม่ สามารถบรรจุและดําเนินการได้ ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
2) เทศบาลไม่ สามารถดําเนินการได้ ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้
อุปสรรค
1) โครงการ/กิจกรรมบางยุทธศาสตร์ ต้องใช้ งบประมาณมากและยังไม่ จาํ เป็ นเร่ งด่ วน
2) เทศบาลได้ ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไ ม่ อยู่ใ นอํานาจหน้ าที่
5. ข้ อเสนอแนะ เพื่อให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาแห้ว มีระดับความสําเร็ จที่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสู งสุ ด จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
5.1 การดําเนินงานของเทศบาล
1) การจัดทําแผนพัฒนาสี่ ปีควรพิ จารณาใช้ แ ผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามาเป็ นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปีและให้ มคี วามสอดคล้ องกัน
2) การดํา เนิ น งานของเทศบาลควรจะใ ห้ เป็ นไปตามแผนพั ฒนาสี่ ปี กล่ า วคื อ ควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุใ นแผนพัฒนาสี่ปีมาพิจารณาดําเนินการ
3) ไม่ ควรบรรจุโ ครงการ/กิจกรรม ที่ไ ม่ อยู่ใ นอํานาจหน้ าที่ ในแผนพัฒนาสี่ปี
4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้ ใ นปี งบประมาณนั้น
5) ควรพิ จารณาดําเนิ นงานโ ครงการ/กิ จกรรมที่ประชาชนได้ รับความเดื อดร้ อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปั ญหาเรื่ องนํ้าประปา
5.2 การบริการประชาชน
1) ควรจัดให้ มีสถานที่ใ นการให้ บริ การประชาชนอย่ างพอเพียง เช่ น มีจุดบริ การและเก้ าอี ้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ คาํ แนะนําที่ดี
2) ควรพิ จารณาจัดบริ การประชาชนในเชิ งรุ กมากขึน้ เพื่อให้ ประชาชนได้ รับความสะดวก
รวดเร็ วและถูกต้ อง ในการบริ การของเทศบาล
3) เจ้ าหน้ าที่เทศบาลควรยิม้ แย้ ม แจ่ มใส และพูดจาสุภาพต่ อประชาชน
4) ควรสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
5) ควรสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีใ ห้ เกิดขึน้ กับเทศบาล
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลสามารถดําสามารถดําเนิ นการได้ จะส่ งผลให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากที่สุด
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แบบที่ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลนาแห้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการดําเนินงาน






















ไม่มีการดําเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - เมษายน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................เทศบาลตําบลนาแห้ว......................................................
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
( 1 ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี
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ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจอาชีพและรายได้
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารจัดการที่ดี
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

61

29,549,300

321

117,502,500

140

42,417,000

126

25,591,001

648

215,059,801

46

2,441,740

45

1,441,740

45

1,441,740

45

1,441,740

181

6,766,960

45

14,978,000

36

4,363,000

36

4,363,000

36

4,363,001

153

28,067,001

21

2,618,000

16

838,000

16

838,000

16

838,001

69

5,132,001

75

6,838,000

75

6,668,000

75

6,668,000

75

6,668,000

300

26,842,000

30

5,012,800

30

5,012,800

30

5,012,800

30

5,012,800

120

20,051,200

20

1,450,000

20

1,450,000

20

1,450,000

20

1,450,000

80

5,800,000

รวมทั้งสิ้น

298

62,887,840

543

137,276,040

362

62,190,540

348

45,364,543

1,551

307,718,963
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561
แผนการดําเนินการ

อนุมัตงิ บประมาณ

ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จํานวน

จํานวน

โครงการ

คิด
เป็ น

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ
และรายได้
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริ หารจัดการที่ดี
4..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

15

21.43

7

10.00

81,300

0.93

7

10.00

81,300

0.93

15

21.43

238,500

2.73

15

21.43

238,500

2.73

4

5.41

280,000

3.21

4

5.41

280,000

3.21

17

24.29

2,647,590 30.33

17

24.29

6..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

7

10.00

269,000

3.08

7

10.00

269,000

3.08

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย

5

7.14

195,000

2.23

5

7.14

195,000

2.23

70

100.00

8,728,890

100

70 100.00 8,728,890

100

รวม

งบประมาณ

คิด
เป็ น

โครงการ

5,017,500 57.48

ลงนามสัญญา

คิด
เป็ น

งบประมาณ

คิด
เป็ น

15

21.43

5,017,500 57.48

2,647,590 30.33

จํานวน
โครงการ

คิด
เป็ น

งบประมาณ

เบิกจ่ าย
คิด
เป็ น

จํานวน
โครงการ

คิด
เป็ น

งบประมาณ

100%
คิด
เป็ น

จํานวน
โครงการ

คิด
เป็ น

งบประมาณ

คิด
เป็ น
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและ
รายได้
3. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รวม

จํานวน
โครงการ
ที่เสร็จ

จํานวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก ทีม่ ีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด

จํา
นวน

ร้อยละ

จํา
นวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

-

-

-

-

15
7

21.43
10.00

-

-

-

-

35
9

21.43
10.00

2

2.86

2

2.86

11

15.71

-

-

-

-

23

21.43

-

-

3

4.29

1

1.43

-

-

-

-

4

5.71

4

5.71

2

2.86

11

15.71

-

-

-

-

19

24.29

-

-

1
-

1.43
-

6
5

8.57
7.14

-

-

-

-

10
6

10.00
7.14

6

8.57

8

11.43

56

80.00

-

-

70

100
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จํานวนเงิน

เงินสะสม
ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
3. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5,017,500

57.48

81,300

0.93

238,500

2.73

280,000

3.21

2,647,590

30.33

269,000

3.08

195,000

2.23

รวม

8,728,890

100

จํานวนเงิน

รวม

ร้อยละ

จํานวนเงิน

-

-

-

-

-

ร้อยละ

5,017,500

57.48

81,300

0.93

238,500

2.73

280,000

3.21

2,647,590

30.33

-

269,000

3.08

195,000

2.23

-

8,728,890

100

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2561
งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
โครงการ
1. เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
2. ค่าวัสดุ,ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน
4. ค่าตอบแทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว
-

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินงาน






ยังไม่ได้
ดําเนินงาน
-

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป

งบประมาณที่
ได้รับ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากมีภารกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําให้
ไม่ค่อยมีเวลา หรือการสละเวลาเพื่อส่วนรวม
3. การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ คือค่อยเป็นค่อยไป
4. ตัวแทนประชาชนหรือผู้นําไม่ค่อยเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม
อย่างแท้จริง
5. ผู้นําหรือตัวแทนประชาชนยังขาดความรู้ด้านการศึกษา
6. การบริหารจัดการภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ
ฯลฯ

ประกาศเทศบาลตําบลนาแห้ว
เรื่อง ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาแห้ว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครัง้ ที่ ๑
*********************************
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร นัน้
บัดนี้ เทศบาลตําบลนาแห้วได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนาต ราชพรหมมา)
นายกเทศมนตรีตําบลนาแห้ว

