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ส่วนที่ 1
บทนำ
นั บ แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 เป็ น ต้ น มา ได้ ส่ งเสริม ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จาก
กฎหมายฉบั บ ต่าง ๆ อาทิ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญั ติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญ ญั ติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการส่ง
แผนการส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยการ และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้
การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือ
ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง จะท าให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถด าเนิ น งานได้ ต ามเป้ าหมาย ที่ ว างไว้
จึ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่ อ การท างานเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสามารถบ่ ง ชี้
ความสาเร็จของแผนได้ด้วย
ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสาคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและ
ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร
(3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่
ซ้าซ้อนและ (5) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น คือ
ทาให้ ก ารดาเนิ น งานบรรลุ จุ ดมุ่ งหมาย เป็ น การประหยั ด ลดความไม่ แน่ นอนใช้เป็น เกณฑ์ ในการควบคุ ม
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขันและทาให้เกิดการประสานงาน
ที่ดี
ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we
what to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา
กาหนดแนวทางปฏิบัติ มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ
ฉะนั้ น จึ งกล่าวได้ว่า “การวางแผน คือ ความพยายามที่ เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสิ นใจเลื อก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”
จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็
ตาม แต่ ห ากไม่ ส ามารถบ่ งชี้ ถึ ง ผลการด าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ไม่ ส ามารถที่ จ ะบ่ งบอกความส าเร็จ ของ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ “ระบบติ ด ตาม” จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนิ นงาน รวมถึง “ระบบประเมิน ผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือไม่
อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน

~2~
1.1 ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผน
การติ ด ตามถื อ ได้ ว่ า เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้น ทุ น (cost-effective) ดาเนิ น งานด้ านต่าง ๆ ยกตั วอย่ างเช่น การให้ ข้ อมูล ป้ อนกลั บ เกี่ ยวกั บการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่าง ๆ , การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา , การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย , การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วน
ต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ดาเนินการนอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวาง
ระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติด
ตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (Part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full time) เพียงจานวนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษา
ติดตาม เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย หรือการยุติการดาเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน หรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่
ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินยังเป็นการตรวจสอบดูว่า มีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไ ด้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้
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ส่วนที่ 2
ระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่ามี
ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดาเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผล
ต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นนั้น ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้ จึงมีกรอบแนวคิดตาม
แผนภาพดังนี้

ระบบกำร ัดทำแผน

ป ั นำเข้ำ
- แผนป ิบัติกำร
- งบประมำ
- บคลำกร
- ทรัพ ำกรอ่น

ระบบงบประมำ

กระบวนกำร
- กำร ้ทรัพ ำกร
- กำรดำเนินกำรตำมแผน
- กำรบริ ำรแผน

ระบบติดตำม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance Monitoring

ระบบสังคม/ท้องถิ่น

ระบบกำรเมอง

ผลผลิต
- ควำมสำเร ของกำรดำเนินงำน
ตำมแผน นเ ิงรป รรม

ระบบวัฒน รรม

ผลลัพ ์
- ควำมสำเร ของกำรดำเนินงำน
ตำมแผนเม่อเปรี บเที บกับ
วัตถประสงค์ / เปำ มำ

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ควำมสำเร ตำมวัตถประสงค์ / เปำ มำ ของแผน
- กำรเปลี่ นแปลงของท้องถิ่น น ำพรวม

จากกรอบแนวคิ ด การวางระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ แสดงจุ ดเริ่ม ต้ น ของระบบ
การติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดาเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อ
เที ย บกั บ เวลา (input monitoring) การวางระบบติ ด ตามในที่ นี้ จึ ง เป็ น การสร้ า งระบบเพื่ อ ที่ จ ะน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดาเนินต่อไปจนตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมา
ประเมิ น ว่ า เมื่ อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในส่ ว นของผลผลิ ต (output) และผลลั พ ธ์ (outcome) ว่ า เป็ น ไปตามที่
ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์กาหนดไว้ล่วงหน้าเพีย งใด อย่างไรดี ระบบติดตามและประเมินผลจะ
ได้รับผลกระทบจากการจัดทาแผนปฏิบัติการนั้น คือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง และเอื้อต่อการติดตาม
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และประเมินผล ก็จะทาให้ระบบติดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการ
ติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือ มีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทาให้ ระบบ
ติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้
2.1 ลักษ ะทั่วไปของระบบติดตำมและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า
“แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ได้ โดยจะกาหนดใน
รู ป แบบของรายงานในทุ ก ช่ ว งของแผนยุ ท ธศาสตร์ โดยข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ะถู ก ส่ ง ไปยั ง “หน่ ว ยติ ด ตามและ
ประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด ”
ที่เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเก็บ รวบรวมข้ อมูล ที่ ได้ จากการติด ตามและจากการประเมิน ผล รวมตลอดจนเป็ น
ศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทาหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัย
ล่ ว งหน้ า ” (Early Warning System) ว่าองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แผนยุ ท ธศาสตร์ที่ ดี ห รือไม่ อ ย่ า งไร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้เพียงใด การดาเนินการตามแผนที่เกิดขึ้น
เป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้บรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต
2.2 องค์ประกอบของระบบกำรติดตำมและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 ส่ ว นหลั ก คื อ ส่ ว นของปั จ จั ย น าเข้ า (input) ส่ ว นของกระบวนการติ ด ตาม (process) ส่ ว นของการ
ประเมินผลผลลัพธ์ (Output Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
1. ส่ ว นป ั น ำเข้ ำ (input) คื อปั จจั ยที่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อง “มี ” เพื่ อ
นาเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้
ประเมิน และ ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วถูกส่ง
เข้าสู่ อ งค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด ซึ่งเป็ น หน่ ว ยติ ดตามและประเมิ น ผล (M&E Unit) เพื่ อเป็ น การรวบรวม
ฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนาเข้าก็คือ การ
เป็น
ผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทบทวนว่าการจัดทาแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร
2. ส่ ว นของกระบวนกำรติ ด ตำม (Process) คื อ ช่ ว งของการด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งได้
กาหนดเป็นการติดตามช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตาม
ผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่
ได้กาหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยใน
การประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทาให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้
กาหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยัง
สามารถเป็ น “สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ” (Early Warning System) ว่ าแผนยุ ท ธศาสตร์ที่ ได้ ก าหนดไว้
สามารถเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ได้ ห รื อ ไม่ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถระดมความคิ ดใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลใน

~5~
รูป แบบรายงานสู่ M&E UNIT หรือ องค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด นี้ โดยการติ ดตามครั้งนี้ เครื่องมื อที่ ใช้ ใน
การติดตามผลการดาเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดาเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนโครงการ การติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญ หาและอุ ปสรรคใน
การดาเนินงาน
3. ส่วนของกำรประเมินผลลัพ ์ (Output , Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ
ถู ก เรี ย กว่ า “การประเมิ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ” ซึ่ ง จะได้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า เมื่ อ สิ้ น สุ ด การด าเนิ น งานของแผน
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ห รือไม่ รวมทั้ งจัดทารายงาน
การติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็นฐานในการพัฒนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องท้ อ งถิ่ น ในแผนต่ อ ไปในอนาคต โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ได้ แ ก่
แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ โดยมี เนื้ อ หาที่ ส าคั ญ ใน
การประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึ งพอใจของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ การด าเนิ น งานในแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)
2.3 ควำมเป็นระบบของกำรติดตำมและประเมินผล
จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็น
M&E Unit ระดับ จั งหวัด และระดับ เทศบาล องค์การบริห ารส่ วนตาบล (อบต.) ซึ่งจะมีห น่ วยติดตามและ
ประเมิน ด้วยตนเอง Self- Assessment Unit เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่ งข้อมูลให้ กับ M&E Unit
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมีบทบาทหลัก 3 บทบาท
คือ บทบาทในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base) 2 บทบาทเป็นนักวิเคราะห์โครงการ (Project
Analyst) และ 3 บทบาทการเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage)

~6~
แผนภาพแสดงความเป็นระบบ Systematic ของการรายงาน
ในระบบการติดตามจากท้องถิ่นสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด
M&E Unit
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงาน นผลแผน
ฝ่ายติดตามและประเมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงาน

รายงาน

รายงาน

รายงาน
รายงาน

ระบบการประเมินตนเอง

ระบบการประเมินตนเอง

ระบบการประเมินตนเอง

เทศบาล

เทศบาล

เทศบาล

เทศบาล

ระบบการประเมินตนเอง

เทศบาล

ระบบการประเมินตนเอง

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

เทศบาล

2.4 น้ำที่ของ น่ว ติดตำมและประเมินผล (M&E Unit)
จากระบบดังกล่าวจะเห็ นว่าหน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับคือ
ระบบบน หรือ ระดั บ จั งหวัด และระดับ ล่ างหรือระดับ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ทั้ งนี้ ห น่ ว ยติด ตามและ
ประเมินผลจะมีหน้าที่หลัก ๆ ดัวยกัน 3 ประการ คือ
1) หน้าที่ในการจัดทาฐานข้อมูล (Database) ซึ่งเป็นหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ โดย
- ในระดับกลาง ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่
โดยตรงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ และการดาเนินงานตาม
แผนงานที่ได้มีการระบุเอาไว้ ตามแบบรายงานที่กาหนดแล้วจัดทาเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเอง
ได้รับรู้รับทราบถึงระดับความสาเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคตนอกจากนั้น หน่วย
ติดตามและประเมิน ผลในระดับ นี้ ก็ควรจะมีห น้าที่ในการส่งต่อข้อมูล ไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลใน
ระดับบน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย
- ในระดับบน หรือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผลจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วย
ติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดทาเป็นฐานข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุด ๆ เดียวนอกจากนั้น
ก็ค วรจะท าเป็ น รายงานข้อ มู ล ในภาพรวมของการด าเนิ น งานตามแผนงานในระดั บ จั งหวัด เพื่ อ แจกจ่ าย
ทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไปเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต
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2) หน้ า ที่ ในการวิ เคราะห์ โครงการและตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง (Project analysis and
validation) เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยการวิ เคราะห์ข้อมูลนี้
โดย
- ในระดับล่าง หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของโครงการและการดาเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดาเนินงานตามแผนงาน
ทิศทางของโครงการว่าได้ดาเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการได้ดาเนินการไปตามเป้าหมายหรือ
แผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ แล้วจัดทาเป็นรายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานแบบ
ดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด้วย
- ในระดับบน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวม
รายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง เพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยง
ของแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ถึงการดาเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวม
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยติดตามและประเมิ นผลในระดับ
ล่าง โดยหน่ วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบ หรือเลือกตรวจหน่วย
ติดตามและประเมินผลในระดับล่างเป็นจุด ๆ นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทาหน้าที่เป็นผู้ให้
คาแนะนาหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างที่อาจจะยังมีความสามารถในการทาหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก
3) หน้ า ที่ ในการเชื่ อ มโยงกลยุ ท ธ์ (Strategic Linkage) ลั ก ษณะหน้ า ที่ ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น
การประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการจัดการประชุมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการทางานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการดาเนินงานตาม
แผนงานว่าควรจะมีการแก้ไขและควรดาเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผล
ยังควรทบทวนงานที่ได้ทาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดทาในรูปของรายงานประจา
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แผน ำพ
น้ำที่ ลักของ น่ว ติดตำมและประเมินผล

จัดทาฐานข้อมูล
(Database)

หน้าที่หลักของหน่วย
ติดตามและประเมินผล
(M&E)

กำรวิเครำะ ์โครง

กำรเ ่อมโ งกล ท ์

(Project

(Strategic

แบบที่ 1 กำร ่ว กำกับกำร ัดทำแผน ท ศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วัตถประสงค์ของแบบ
แบบช่ว ยกากับ การจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ
ประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นว่าดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด
อย่างไร
2. ประโ น์
1) เป็นเครื่องมือสาหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริห ารส่ว นตาบล ที่จะนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้ าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงิน
อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ซึ่ งนอกจากจะท าให้ รั บ ทราบถึ งสถานการณ์ ในการด าเนิ น งานแล้ ว ยั งสามารถใช้ เป็ น
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่
2) เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยติ ด ตามและประเมิ น ผล
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
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3. ระ ะเวลำ นกำรติดตำม
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณ
4. องค์ประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดาเนินงานของเทศบาล ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
- ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ส่วนที่ 2 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
- องค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล
- ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล
- หน้าที่ของหน่วยติดตามและประเมินผล
- แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561

~ 10 ~

แบบที่ 1 แบบ ่ว กำกับกำร ัดทำแผน ท ศำสตร์ของท้องถิ่นโด ตนเอง
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว
่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำลตำบลทองผำ มิ อำเ อทองผำ มิ ัง วัดกำญ นบรี
ประเดนกำรประเมิน
ส่วนที่ 1 ค ะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 2 กำร ัดทำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

มี
ไม่มี
กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน
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แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ส่วนที่ 1 ข้อมลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
2. รายงานผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ท ศำสตร์
1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว
2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
3 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สังคม และคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
6. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
รวม

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561

ปีที่ 2 พ.ศ. 2562

ปีที่ 3 พ.ศ. 2563

ปีที่ 4 พ.ศ. 2564

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

14

15,980,000

11

23,680,000

9

16,680,000

9

16,680,000

41

49,680,000

36

62,680,000

23

19,930,000

22

18,430,000

76

20,107,000

72

16,144,000

74

16,600,000

72

16,655,000

21

21,680,000

16

23,080,000

11

2,580,000

11

2,580,000

28

3,856,000

23

2,032,000

23

2,062,000

23

2,063,000

88

27,166,270

59

32,496,000

45

23,228200

40

10,395,000

268

138,469,270

217

160,112,000

185

81,080,200

177

66,803,000
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4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

1.เสริมสร้างสังคม
เป็นสุข และสังคม
แห่งการเรียนรู้
2.ส่งเสริมความเป็น
เมืองมั่นคงปลอดภัย
(ยุทธศาสตร์เทศบาล
ที่ 2,3,6)
3.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามอัต
ลักษณ์ และการ
ท่องเที่ยวปลอดภัย
5.ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน
(ยุทธศาสตร์เทศบาล
ที่ 1,5)
4.ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร
(ยุทธศาสตร์เทศบาล
ที่ 4)
รวม

ปีที่ 2 พ.ศ. 2562
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ปีที่ 3 พ.ศ. 2563
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ปีที่ 4 พ.ศ. 2564
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

205

96,953,270

167

111,320,000

142

59,758,200

134

45,480,000

42

19,836,000

34

25,712,000

32

18,742,000

32

18,743,000

21

21,680,000

16

23,080,000

11

2,580,000

11

2,580,000

268

138,469,270

217

160,112,000

185

81,080,200

177

66,803,000

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ท ศำสตร์
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การพัฒนาด้านสังคม และ
คุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

งบปกติ

เงินสะสม

รวม

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

จานวนเงิน

ร้อยละ

838,222.80

3.47

-

-

-

-

342,000.00
4,369,954.00

1.42
18.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

404,465.00

1.67

-

-

-

-

18,198,854.35
24,153,496.15

75.35
100

-

-

-

-

~ 13 ~
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอด นนเฉพำะกิ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
โครงกำร
1. อุดหนุนเงินสวัสดิการ
พนักงานครูเทศบาล
2. เงินบาเหน็จบาบาญ
รวม

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำ

ดำเนินกำรเสร
แล้ว
33,100

อ ่ นระ ว่ำง
ดำเนินกำร

งั ไม่ได้
ดำเนินกำร

-

301,248
334,348

ส่วนที่ 4 ปญ ำ และอปสรรค นกำรป ิบัติงำน
1.
2.
3.
4.

-

งบประมำ
ที่ได้รับ
40,500

งบประมำ ที่
เบิก ่ำ ไป
33,100

-

-

301,248

301,248

-

-

341,748

334,348

.

.

.

.

~ 14 ~

แบบที่ 3 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน ท ศำสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
2. รายงานผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 ท ศำสตร์ และโครงกำร นปี พ.ศ. 2561
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ท ศำสตร์
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

มำ เ ต

ำนวนโครงกำร
ำนวนโครงกำรที่ปรำก อ ่ นแผน

21

ำนวนโครงกำรที่ได้ป ิบัติ
ระ ว่ำงเดอนตลำคม 2560 – มีนำคม 2561
4
1
23
-

28

3

88
268

37
68

14
41
76

จานวนรวมโครงการที่ดาเนินงานปี 2561
x 100
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561)
จานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561

= 68 x 100
268
= 25.37 %

~ 15 ~
โครงกำรที่บรร ไว้ นเทศบัญญัติงบประมำ รำ ่ำ ประ ำปี พ.ศ. 2561
ท ศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิ และกำรท่องเที่ ว
ลำดับที่

่อโครงกำร / กิ กรรม

1

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน

ดาเนินการแล้ว

49,585.00

น่ว งำน
รับผิด อบ
สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
“ถนนนั่งยองทองผาภูมิ”

ดาเนินการแล้ว

189,020.00

สานักปลัด

3

โครงการฝึกสอนและส่งนักกีฬาร่วม
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

54,837.80

สานักปลัด

4

โครงการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
“คิงส์คัพ”

ดาเนินการแล้ว

รวม

สถำนะ

ำนวนเงิน

544,780.00 กองการศึกษา

838,222.80

~ 16 ~
ท ศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้นฐำน
ลำดับที่

่อโครงกำร / กิ กรรม

สถำนะ

ำนวนเงิน

1

โครงการปรับปรุงรางระบายน้า ภายใน
เขตเทศบาล (บริเวณถนนสายหลังร้านรส
เด็ด ฝั่งขวา)

ดาเนินการแล้ว

342,000.00

รวม

342,000.00

น่ว งำน
รับผิด อบ
กองช่าง

~ 17 ~
ท ศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม และค
ลำดับที่

ำพ ีวิต

่อโครงกำร / กิ กรรม

สถำนะ

1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

41,834.00

น่ว งำน
รับผิด อบ
กองช่าง

2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

ดาเนินการแล้ว

49,460.00

กองช่าง

3

โครงการสุขาภิบาลอาหาร

ดาเนินการแล้ว

118,175.00

กองช่าง

4

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและ
ดาเนินการแล้ว
ศักยภาพงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

853,045.00

กองช่าง

5

โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

41,210.00

สานักปลัด

6

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
และศึกษาดูงาน

ดาเนินการแล้ว

สานักปลัด

7

โครงการจัดกีฬาเยาวชน/กีฬา
หน่วยงาน/
กีฬาชุมชน/ท้องถิ่นสัมพันธ์/กีฬา
ประเพณีต่าง ๆ

225,728.00
34,000.00
(โอนลดให้โครงการ
อบรมสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน)
ดาเนินการแล้ว
82,200.00

8

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ดาเนินการแล้ว

ำนวนเงิน

สานักปลัด

89,752.00 กองการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

9

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ดาเนินการแล้ว

28,175.00 กองการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

10

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์

ดาเนินการแล้ว

14,540.00 กองการศึกษา
(โรงเรียน)

11

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ใน
ระดับต่าง ๆ

ดาเนินการแล้ว

126,750.00 กองการศึกษา
(โรงเรียน)

~ 18 ~
ท ศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม และค
ลำดับที่
12

ำพ ีวิต (ต่อ)

่อโครงกำร / กิ กรรม

สถำนะ

ำนวนเงิน

น่ว งำน
รับผิด อบ
100,000.00 กองการศึกษา

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

ดาเนินการแล้ว

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

ดาเนินการแล้ว

โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน (จานวน 5 คนๆ
ละ 500 บาท/ภาคเรียนที่ 1)

ดาเนินการแล้ว

โครงการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

514,785.00 กองการศึกษา

17

โครงการค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทองผาภูมิ

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

579,000.00 กองการศึกษา

18

โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลทองผา
ภูมิ (อาหารกลางวัน)

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

1,152,000.00 กองการศึกษา

โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

ดาเนินการแล้ว

20,000.00 กองการศึกษา

20

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน)

ดาเนินการแล้ว

132,600.00 กองการศึกษา

21

โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ดาเนินการแล้ว

21,000.00 กองการศึกษา

13
14

15

16

19

(โรงเรียน)

50,000.00 กองการศึกษา
(โรงเรียน)

2,500.00 กองการศึกษา
(โรงเรียน)

50,000.00 กองการศึกษา
(โรงเรียน)

(โรงเรียน)

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

(โรงเรียน)

(บางส่วน)

(โรงเรียน)

~ 19 ~
ท ศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม และค

ำพ ีวิต (ต่อ)

ลำดับที่

่อโครงกำร / กิ กรรม

สถำนะ

22

อุดหนุนให้กับที่ว่าการอาเภอทองผาภูมิ
ตาม โครงการดาเนินงานตามภารกิจของ
กิ่งกาชาดอาเภอทองผาภูมิ

ดาเนินการแล้ว

20,000.00

น่ว งำน
รับผิด อบ
สานักปลัด

23

โครงการเฉพาะกิจป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ดาเนินการแล้ว

23,200.00

สานักปลัด

รวม

ท ศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนทรัพ ำกร รรม ำติ และสิ่งแวดล้อม
- ไม่มีโครงการที่ดาเนินการ

ำนวนเงิน

4,369,954.00

~ 20 ~
ท ศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒน รรม และประเพ ี
ลำดับที่

่อโครงกำร / กิ กรรม

1

โครงการจัดงานราชพิธีต่างๆ
(โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร)

ดาเนินการแล้ว

95,000.00

น่ว งำน
รับผิด อบ
สานักปลัด

2

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี

ดาเนินการแล้ว

9,890.00

สานักปลัด

3

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

ดาเนินการแล้ว

รวม

สถำนะ

ำนวนเงิน

199,575.00 กองการศึกษา
100,000.00
(โอนลดให้
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ)
404,465.00

~ 21 ~
ท ศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริ ำร ัดกำร
ลำดับที่

่อโครงกำร / กิ กรรม

สถำนะ

ำนวนเงิน

1

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ดาเนินการแล้ว

15,400.00

น่ว งำน
รับผิด อบ
สานักปลัด

2

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า)

ดาเนินการแล้ว

750.00

สานักปลัด

3

เงินเดือนฝ่ายการเมือง

ดาเนินการแล้ว

1,365,000.00

สานักปลัด

4

เงินเดือนฝ่ายประจา

ดาเนินการแล้ว

9,473,787.00

5

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติราชการผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

6

โครงการค่าใช้จ่ายในอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

ดาเนินการแล้ว

16,800.00 กองการศึกษา

7

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
จานวน 1 เครื่อง)

ดาเนินการแล้ว

21,900.00

สานักปลัด

8

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
(เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง)

ดาเนินการแล้ว

22,000.00

กองคลัง

9

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
จานวน 2 เครื่อง)

ดาเนินการแล้ว

43,800.00

กองคลัง

10

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง)

ดาเนินการแล้ว

16,900.00

กองคลัง

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กิจการประปา
176,715.00 สานักปลัด

~ 22 ~
ท ศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริ ำร ัดกำร (ต่อ)
ลำดับที่

่อโครงกำร / กิ กรรม

สถำนะ

ำนวนเงิน

11

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(โต๊ะรับประทานอาหารพื้นไวท์บอร์ด
พร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาลของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

ดาเนินการแล้ว

น่ว งำน
รับผิด อบ
46,500.00 กองการศึกษา

12

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(โต๊ะรับประทานอาหารพื้นไวท์บอร์ด
พร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาลของโรงเรียน
เทศบาลทองผาภูมิ)

ดาเนินการแล้ว

93,000.00 กองการศึกษา

13

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 1
เครื่อง) ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ

ดาเนินการแล้ว

9,500.00 กองการศึกษา

14

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED
สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดาเนินการแล้ว

11,790.00 กองการศึกษา

15

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 2 เครื่อง)
ของโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ

ดาเนินการแล้ว

33,800.00 กองการศึกษา

16

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
(เก้าอี้โครงเหล็ก บุนวม จานวน 12 ตัว)

ดาเนินการแล้ว

6,600.00

กองช่าง

17

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง)

ดาเนินการแล้ว

17,600.00

กองช่าง

~ 23 ~
ท ศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริ ำร ัดกำร (ต่อ)
ลำดับที่

่อโครงกำร / กิ กรรม

สถำนะ

ำนวนเงิน

น่ว งำน
รับผิด อบ
245,009.40 สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กิจการประปา

18

โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

19

โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

20

โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

21

โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

60,486.00

สานักปลัด
กองช่าง

22

โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

339,011.42

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กิจการประปา

23

โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

17,469.45

สานักปลัด
กองการศึกษา

24

โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

1,870.00

สานักปลัด

25

โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

288,255.00

26

โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

52,216.30

สานักปลัด
กองการศึกษา
กิจการประปา
77,123.00 สานักปลัด
กองการศึกษา

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

28,396.00 กองการศึกษา

~ 24 ~
ท ศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริ ำร ัดกำร (ต่อ)
ลำดับ
่อโครงกำร / กิ กรรม
ที่
27 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

สถำนะ
ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

ำนวนเงิน

น่ว งำน
รับผิด อบ
76,765.00 กองการศึกษา

28

โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

55,731.00 กองการศึกษา

29

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

40,125.00 กองการศึกษา

30

ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

1,060,313.80 กองการศึกษา

31

ค่าสาธารณูปโภค

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

1,543,775.51

สานักปลัด
กองการศึกษา

32

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

257,972.47

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กิจการประปา

33

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

197,343.00

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
กิจการประปา

34

โครงการเงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

ดาเนินการแล้ว

1,000,000.00

สานักปลัด

โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

983,400.00

สานักปลัด

35

(บางส่วน)

~ 25 ~
ท ศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริ ำร ัดกำร (ต่อ)
ลำดับ
่อโครงกำร / กิ กรรม
ที่
36 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ
37

โครงการเช่าทรัพย์สิน
รวม

สถำนะ

ำนวนเงิน

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

124,800.00

น่ว งำน
รับผิด อบ
สานักปลัด

ดาเนินการแล้ว
(บางส่วน)

376,950.00

สานักปลัด

18,198,854.35

ประกาศเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ได้จัดทา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 เสนอ
ต่อนายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ ได้เสนอรายงานผลการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้ ง ที่ 1 ให้ ส ภาเทศบาลต าบลทองผาภู มิ และ
คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ จึงขอประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายประเทศ บุญยงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

