รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ครั้งที่ 1

เทศบาลตาบลสันมะเค็ด
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัด เทศบาลตาบลสันมะเค็ด

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
บทที่ 4 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี
บทที่ 4 บทสรุป

1-2
3 -5
6-12
13

คานา
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับนี้ เป็นกำร
ติดตำมและประเมินผลจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพำะโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) ที่กำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน และเป็นตัวบ่งชี้ว่ำผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือบรรลุตำม
เป้ำหมำยหรือไม่ อย่ำงไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลมำรำยงำนต่อผู้บริหำร เพื่อเสนอ
ต่อสภำเทศบำลตำบลสันมะเค็ด และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลให้ประชำชนได้ทรำบ ข้อมูล
นั้นจะนำมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ขยำยขอบเขต หรือแม้แต่ยุติกำรดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ถึงแม้ว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ดีเท่ำไรก็ตำม แต่ถ้ำไม่สำมำรถบ่งชี้ถึง ผลกำรดำเนินงำน
ที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สำมำรถที่จะบ่งถึงควำมสำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
จำเป็นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำเทศบำลตำบลสันมะเค็ด

บทที่ 1
บทนา
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2548 หมวด 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ข้อ 28 และ 29 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
โดยให้คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๒. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๓. รำยงำนผลและเสนอควำมคิดเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลกำร
ติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยน และเดือนตุลำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่เห็นสมควร
1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1.1 เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
ที่ตั้งไว้
1.2 เพื่อให้รู้ถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเจริญเมือง
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตรงกับควำมต้องกำร และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนมำกที่สุด
1.4 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหำรในกำรจัดทำแผนพัฒนำปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สำมำรถนำมำปรับปรุง
แก้ไข ขยำยขอบเขตหรือแม้แต่ยุติกำรดำเนินโครงกำรได้
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
2.1 ความสาคัญของการติดตาม
กำรติดตำมเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำรที่ดำเนินกำรอยู่ โดยที่กำร
ติดตำม (Monitoring) หมำยถึง กิจกรรมภำยในโครงกำร ซึ่งถูกออกแบบมำเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนโครงกำร ปัญหำที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภำพของวิธีกำรดำเนินงำน
หำกไม่มีระบบติดตำมของโครงกำรแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำนให้ลุล่วง ค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรสูงเกินกว่ำที่กำหนด กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำรไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำที่ควร จะ
เป็น เกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรดำเนินงำน เสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำร
ปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนกับกลุ่ มเป้ำหมำยที่ได้ รับประโยชน์จำกโครงกำร ในทำง
ตรงกันข้ำม หำกโครงกำรมีระบบติดตำมที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ต้นทุน (Cost-effective)
ดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรต่ำงๆ
กำรระบุปัญหำที่เกิดขึ้นในโครงกำร และกำรเสนอทำงแก้ปัญหำ กำรติดตำมดูควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง
โครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำย กำรติดตำมดูประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนของส่วนต่ำงๆ ในโครงกำร และกำร
เสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน

2.2 ความสาคัญของการประเมินผล
กำรประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับกำรดำเนินกำร เช่นเดียวกับกำรติดตำม เพรำะผลที่ได้
จำกกำรประเมินจะใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข กำรขยำยขอบเขต หรือกำรยุติกำรดำเนินกำร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน กำรประเมินผลแผนงำนจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ำแผนงำนที่กำหนดไว้ ได้มีกำรปฏิบัติ
หรือไม่ อย่ำงไร อันเป็นตัวชี้วัดว่ำแผนหรือโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่ำงไร นำไปสู่
ควำมสำเร็จตำมแผนงำนที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งกำรติดตำมและประเมินผลยังเป็นกำรตรวจสอบดูว่ำมีควำม
สอดคล้องกับกำรใช้ทรัพยำกร (งบประมำณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปรับปรุงและกำรตัดสินใจต่อไป นอกจำกนี้กำรประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนกำรตัดสินคุณค่ำ และกำรตัดสินใจอย่ำงมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่ำงเป็น
ระบบมีควำมเที่ยงตรง เชื่อถือได้
3. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
3.1 กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ – เป็นกำรนำแผนงำนหรืองำนโครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนสำมปีไป
ดำเนินกำรให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติกำร
3.2 กำรติดตำม – เป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมของแผนงำนหรือโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมชิ้นงำน กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงำนหรือโครงกำรหรือไม่ กำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพียงใด อยู่ภำยใต้ระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่กำหนดหรือไม่
3.3 กำรประเมินผล – เป็นขั้นตอนในกำรตรวจสอบว่ำแผนงำนหรือโครงกำรที่จะนำไปสู่กำรปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่ำวคือเป็นกำรวัดระดับควำมสำเร็จหรือระดับกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรนำแผนงำน /โครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติ
***************************************

บทที่ 2.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลสันมะเค็ด
*****************************************
เทศบำลตำบลสันมะเค็ด ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ และกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำบลสันมะเค็ดไว้ ดังนี้
1.วิสัยทัศน์(vision)การพัฒนาท้องถิ่น
“สันมะเค็ดน่ำอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเกษตรพัฒนำ ประชำเป็นสุข”

2. พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น
1.พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
2.พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ กำรเกษตร และอุตสำหกรรม
4.พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.พัฒนำด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำรแนวทำงกำรพัฒนำ
7.พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
“เพื่อพัฒนำตำบลให้เป็นตำบลที่เริญในทุกด้ำน ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี”

4.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ การขจัดความยากจน พัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพต่ำงๆ เพื่อยกระดับมำตรฐำนให้เป็นสินค้ำ
(OTOP ) สู่สำกล
(2)ส่งเสริมให้มีมำตรกำรทำงกำรตลำดสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพและผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มี
อยู่ในตำบล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณูปโภคและส่งเสริมให้ตำบลสันมะเค็ดเป็นเมืองหน้ำอยู่
(2) พัฒนำด้ำนกำรคมนำคมให้มีกำรเชื่อมต่อทั่วทั้งตำบล
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง
แนวทางการพัฒนา
(1)ส่งเสริมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
(2)ส่งเสริมด้ำนกำรศำสนำ
(3)ส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4)ส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข กำรกีฬำและนันทนำกำร
(5)ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม

4.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและมุ่งมั่นพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร
(2) สร้ ำงควำมเข้ ม แข็ ง ให้ กลุ่ ม เศรษฐกิ จและสั ง คมในชุ มชน/หมู่ บ้ำ นโดยใช้ วิธี ก ำรสหกรณ์เ ป็ น
แนวทำงในกำรดำเนินงำน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้ำน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชำติอย่ำงอนุรักษ์
(2) พัฒนำแหล่งน้ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
(3)ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำรบำบัดน้ำเสีย
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนา
(1)ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชน พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
4. สรุปแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวม
1. ปรับปรุงถนน ทำงเท้ำ ทำงระบำยน้ำ แหล่งน้ำ และกำรบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนทั่วถึง
2. พัฒนำระบบกำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษอื่น ๆ
3. ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชำชน
4. ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรม อำชีพเสริม เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ประชำชน
5. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. พัฒนำคุณภำพชีวิตแก่เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและสถำนศึกษำให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ
7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วนให้เข้มแข็งเพื่อร่วมพัฒนำท้องถิ่น
8. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม
9. ส่งเสริมกำรจัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยและโรคติดต่อให้ประชำชนอย่ำงทั่วถึง
10. ส่งเสริมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีในพื้นที่
******************************

บทที่ 3
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
แบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบำลตำบลสันมะเค็ด
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักดังนี้
1. ส่วนปัจจัยนาเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพื่อนำเข้ำสู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันได้แก่แผนยุทธศำสตร์ผู้ประเมินผู้ถูกประเมิน
และเครื่องมือในกำรประเมินฯลฯซึ่งแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แ ล้วจะถูกส่งเข้ำสู่องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นกำรรวบรวมฐำนข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบำทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนำเข้ำก็คือกำรเป็นผู้วิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิ นแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้
ได้แก่
แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกำรทบทวนว่ำกำรจัดทำแผนได้ใช้กระบวนกำรครบทุกขั้นตอนหรือไม่อย่ำงไร
2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
ท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซึ่งได้กำหนดเป็นกำร
ติดตำมรำยไตรมำสคือไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม) ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม - มีนำคม) ไตรมำสที่ 3
(เมษำยน - มิถุนำยน) ไตรมำสที่ 4 (กรกฏำคม - กันยำยน) ในแต่ละปีโดยกำรติดตำมดังกล่ำวเป็นกำรติดตำม
ผลขั้นกลำง (IR หรือIntremediate Result) ของแผนยุทธศำสตร์ว่ำเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นที่
ได้กำหนดไว้หรือไม่ในรูปแบบของกำรรำยงำนเข้ำสู่ส่วนกลำงโดยมีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในกำร
ประสำนแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ในระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง ในกำรติ ด ตำมในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ ท ำให้ ท รำบว่ ำ แผน
ยุทธศำสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สำมำรถวัดได้จริงหรือเปล่ำนอกจำกนี้กำรติดตำมในช่วงของแผนยังสำมำรถ
เป็น “สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ” (Early Warning System) ว่ำแผนยุทธศำสตร์ที่ได้กำหนดไว้สำมำรถไป
ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถระดมควำมคิดในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ดำเนินงำนที่จะนำไปสู่กำรบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรำยงำนสู่ (M&E UNIT)
หรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดดังนี้
กำรติดตำมครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนได้แก่แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยกำรติดตำมกำรดำเนินงำนของโครงกำร
และกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรติดตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output) เป็นกำรติดตำมผลช่วงสุดท้ำยหรืออำจถูกเรียกว่ำ “กำร
ประเมินแผนยุทธศำสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ำเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินงำนของแผนยุทธศำสตร์ที่ผ่ำนมำในแต่ละ
ปีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งจัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์
ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยในกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์
สำหรับบุคลำกรหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็นฐำนในกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นใน
แผนต่อไปในอนำคตโดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหำที่สำคัญในกำรประเมินได้แก่ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม(ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและแบบรายงานแบบที่
3/3 แบบประเมิน ความพึง พอใจต่ อผลการด าเนิ น งานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์)
แบบรายงานแบบที่ 1แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นว่ำดำเนินกำรครบถ้วนทุกขั้นตอนมำกน้อยเพียงใดอย่ำงไร
ประโยชน์
เป็ นเครื่ องมือสำหรั บองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นประเมินตนเองและส ำหรับองค์กำรบริหำรส่ ว น
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ำมีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและส่งมำให้กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล
ระยะเวลาในการติดตามผล
แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในกำรประเมิน
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละครั้งที่มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีกำหนดระยะเวลำในกำรจัดทำแผนแตกต่ำงกันไป
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ประเด็นกำรประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 6 ข้อและ
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น 12 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ำมีกำรดำเนินกำร /
ไม่มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นกำรประเมินหรือช่วยกำกับนั่นเอง
แบบรายงานแบบที่ 2แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนของท้องถิ่นรำยไตรมำสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถนำไปใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นตำมแผน
ยุทธศำสตร์ที่กำหนดโดยมีประเด็นในกำรติดตำม 2 ประเด็นคือ (1) ผลกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผนพัฒนำ 3 ปี (2) ผลกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ
ประโยชน์
1. เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยำเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 3 ปีและโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจซึ่งนอกจำกจะทำให้ทรำบสถำนกำรณ์ในกำรดำเนินงำนแล้วยังสำมำรถใช้เป็น “สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ”
ว่ำยุทธศำสตร์ที่กำหนดสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดหรือไม่
2. เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมและประเมินผล (Monitoring
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภำพรวม
ระยะเวลาในการติดตามผล
แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส 3 เดือนโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลำคมซึ่งเป็นเดือนแรก

ของปีงบประมำณจะช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในกำร
ประเมินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีกำหนดระยะเวลำในกำรจัดทำ
แผนแตกต่ำงกันไป
องค์ประกอบของแบบ
แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำสประกอบไปด้วยเนื้อหำที่
สำคัญ 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี
- ชื่อหน่วยงำน - จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี
- ชื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน–ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จำนวนโครงกำรที่ตั้งไว้ในแผนมีมำกทำให้อัตรำควำมสำเร็จในกำรนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงต่ำ
2. จำนวนงบประมำณไม่เพียงพอในกำรดำเนินงำนมีกำรโอนเงินงบประมำณบ่อยครั้งและเงินอุดหนุน
ที่ได้รับจัดสรรน้อยลง
3. ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนที่ตั้งไว้
สรุป
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบำลตำบลสันมะเค็ดตำมที่
ได้กำหนดยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ด้ำน โครงกำรสำมำรถนำแผนมำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 จำนวน 100 โครงกำร ดาเนินการแล้วเสร็จ 56 โครงการ (เดือนเมษายน 2561)

บทที่ 4
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*************************
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้ว ยกำรจัดทำแผนพัฒ นำขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ข้ อ 28 ก ำหนดให้ น ำยกเทศมนตรี แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลสันมะเค็ด ได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกนำยกเทศมนตรี ต ำบลสั น มะเค็ ด ตำมค ำสั่ ง ที่ 644/2559 เมื่อ วั นที่ 20 เมษำยน 2560 ซึ่ ง
คณะกรรมกำรประกอบด้วย
1. นำยธวัช
อินทะจักร์
ผอ.รร.ป่ำแดงงำม
ประธำนกรรมกำร
2. นำยบุญเรือง
ปันม้ำ
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 19
กรรมกำร
3. นำยนัยเนตร
สำรทรง
สมำชิกสภำเทศบำล
กรรมกำร
4. นำยกฤษกรณ์
ธรรมเสน
สมำชิกสภำเทศบำล
กรรมกำร
5. นำยเฉลิม
อินนั่งแท่น
สมำชิกสภำเทศบำล
กรรมกำร
6. นำยบุญซ้อย
คำเขื่อน
ประธำน ปชค.หมู่ 14
กรรมกำร
7. นำยสนั่น
กันจินะ
ประธำน ปชค.หมู่ 1
กรรมกำร
8. นำงอำไพ
จังขันธ์
รก.ผอ.รร.สันต้นดู่
กรรมกำร
9. นำยทศพล
พรมตัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
10.นำยชวน
วังคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
11.นำงสำวนงค์ครำญ คำน้อย
ผอ.กองคลังเทศบำล
กรรมกำร
12. นำยณรงค์ชัย
แก้วปัญญำ
ผอ.กองช่ำงเทศบำล
กรรมกำร
13.นำยนรำพล
แก้วเขียว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
กรรมกำร
และเลขำฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
2. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็ น ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำต่ อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศ
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำ ง
น้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำน เพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร
โดยมี นำยธวัช อิ น ทะจั ก ร์ ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นป่ ำ แดงงำม เป็ น ประธำนคณะกรรม
ติดตำมและประเมิน ผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลสั นมะเค็ด และนำยนรำพล แก้ว เขียว นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร ตำมคำสั่ง เทศบำลตำบลสันมะเค็ด ที่ 673
เมื่ อ วั น ที่ 31 ตุ ล ำคม 2559 ซึ่ ง คณะกรรมกำรฯ ได้ ส รุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำรตำมโครงกำร/แผนงำน/
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเทศบำลตำบลสันมะเค็ด ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมเทศบัญญัติ ประจำปี

งบประมำณ พ.ศ.2561 ,กำรโอนงบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำให้ทันต่อควำมต้องกำรของประชำชนและเงิน
อุดหนุนจำกรัฐบำล/ส่วนรำชกำร

แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
เทศบาลตาบลสันมะเค็ด อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มี
ไม่ มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

/
/

ประกาศเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสันมะเค็ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
*******************************
ด้ว ย เทศบำลตำบลสั น มะเค็ด ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒ นำท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 –
2564) เพื่อเป็นกำรพัฒนำตำบลสันมะเค็ด ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพั ฒนำ
ตำบลสัน มะเค็ด ให้ มีควำมสอดคล้ องกับสภำวะในปัจจุบันและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่น
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลสันมะเค็ด ได้มีกำร
ติ ด ตำมประเมิ น ผลและสรุ ป รำยงำนกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำเทศบำลต ำบลสั น มะเค็ ด
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ดังนั้น เทศบำลตำบลสันมะเค็ด จึงขอปิดประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลสั น มะเค็ ด ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2561 (ครั้ ง ที่ 1) เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29
(5) ต่อไป
จึงขอประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษำยน พ.ศ.2561
อิ่นคำ กรงจักร์
(นำยอิ่นคำ กรงจักร์)
นำยกเทศมนตรีตำบลสันมะค็ด

