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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดให้มีการ
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ให้
เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผล
จากการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงาน เพื่อจะได้นาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดให้มีการ
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ 1
บทนา

ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้ องใช้ ช่ว งเวลาที่จ ะต้อ งกระทาให้เสร็ จ ซึ่ งจะทาให้ แผนงานมี ความ
เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ท าให้ ท ราบว่ า จะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงโครงการอย่ า งไรบ้ า งให้ เ หมาะสม ระดั บ การ
เปลี่ยนแปลงมากน้อย แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนการเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่
รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้
เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรั บปรุงขั้นตอน
การทางานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้
หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิ เคราะห์ จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบ
ผลของการนานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
โครงการหรือไม่

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไร
บ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ ค รอบคลุ ม กว้ างขวางยิ่ ง ขึ้ น หรื อ โครงการใดมี ปั ญ หาอุ ป สรรคมากและไม่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือ
ในกรณี ที่ มี โ ครงการที มี ลั ก ษณะแข่ ง ขั น กั น การประเมิ น ผลจะท าให้ ท ราบว่ า โครงการใดมี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการ
ที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ
๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตาม
และประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั น
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจั ด ท าแ ผนพั ฒ นาข องอ งค์ ก รปก ครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉ บั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕6 1
ข้อ 12 (3)
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ น และ
คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่น พร้อ มกั นประกาศผลการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)
การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลสันทรายมีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบลสันทรายโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ
ธันวาคม
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
เสนอ

ประกาศผลการติดตามและ

ของ อปท.

เสนอ

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในตาบลทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวัน นับแต่วนั
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation
tools for Local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสันทราย ใช้ในการเก็บข้อมูลการ
ติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลเช่น แบบสอบถาม
วัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้ างเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัม ภาษณ์
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไปอานาจ
หน้าที่ภารกิจของเทศบาลตาบลสันทรายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนาเครื่องมือการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลสั น ทราย
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑.๑ กาหนดกรอบเวลา (Time 8, Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลาดังนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตาบลสัน
ทรายอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
(ผู้บริหารท้องถิ่น)ภายในกาหนดเวลา เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ เทศบาลตาบล
สันทราย
๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนา
เครือ่ งมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตาบลสันทรายมาปฏิบัติงาน
๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสันทราย
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
๑.๖ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดใต้
เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุขเป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลสันทรายทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบลและ

อาจรวมถึงอาเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตาบลสันทราย
กาหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลดังนี้
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ ๓ ประการคือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
๒) เครื่องมือ
๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
๒) การสารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตาบลสันทราย
3) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่ง เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไ ขปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตาบลสันทราย

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
………………………………………………....
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลสันทราย
1.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลสันทราย
“สันทราย เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรมล้านนา แหล่งส่งเสริมคุณค่าทางสังคม”
2. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลสันทราย
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า และความเจริญในตาบลสันทราย
2.2 การส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
2.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมวิธีการ
เพิ่มผลผลิต
2.4 เสริมสร้างทักษะความรู้ เทคโนโลยีแก่เกษตรกร
2.5 แก้ไขปัญหาสภาวะภัยแล้ง
2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเที่ยว
2.7 พัฒนาแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.8 ส่งเสริมสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนา
2.9 รักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2.10 สร้างสวัสดิการสังคมและบรรเทาความเดือดร้อน
2.11 การกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
2.12 สร้างความมั่งคงและปลอดภัยในพื้นที่ตาบลสันทราย
2.13 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลสันทราย ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตาบลสันทราย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการ
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขการ
อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนาจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ ปัญหาอาชญากรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.5ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียในชุมชน มลพิษ
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีของเทศบาล
การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล
เทศบาลตาบลสันทราย จัดทาแผนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน /
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดการโครงการและบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อไป

เทศบาลตาบลสันทราย ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) วันที่ 14
มิถุนายน 2562 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดทางบประมาณของเทศบาล
เทศบาลตาบลสันทราย ได้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณ
ทั้งสิ้น 62,995,800 บาท และได้ประกาศใช้เมื่อ 20 กันยายน 2562 รายละเอียดมีดังนี้
แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
26,275,863
653,190
5,553,471
733,000
200,000
1,713,980
590,200
6,098,860
220,000
20,957,236
62,995,800

งบประมาณรายจ่าย เทศบาลตาบลสันทราย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
40,000,000
20,000,000
0

งบประมาณ (บาท)

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
ศาสนา
แผนงาน แผนงาน
สร้างความ
อุตสาหกรรม แผนงาน แผนงานงบ
บริหารงาน รักษาความ
สังคม
วัฒนธรรม
การศึกษา สาธารณสุข
เข้มแข็งของ
และการ การเกษตร กลาง
และ
ทั่วไป สงบภายใน
สงเคราะห์
ชุมชน
โยธา
นันทนาการ
งบประมาณ (บาท) 26,275,863 653,190 5,553,471 733,000 200,000 1,713,980 590,200 6,098,860 220,000 20,957,236

เทศบาลตาบลสันทราย ได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยการเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ และเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของ
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลสันทราย ดังนี้
ผลการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2563
จานวน 273 โครงการ

โครงการที่ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 253 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 92.67

สรุปโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โครงการ
โครงการกฏหมายน่ารู้สู่ชุมชน
โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันตาบลสันทราย
โครงการเปิดประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของประชาชน หมู่ที่ 10
โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด หมู่ที่ 10
โครงการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 10
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสตรี หมู่ที่ 7
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของประชาชน หมู่ที่ 7
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7
โครงการฝึกทักษะการใช้สมาร์ทโฟน
โครงการพัฒนาจิต
โครงการส่งเสริมกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 8
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 8 (การจักสานด้วยเส้นพลาสติก)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยด้านการป้องกันโรคสมองเสื่อม
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 (การทาไส้อั่ว)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 2 (การทาไส้อั่ว)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 9 (การพับเหรียญโปรยทาน)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 9 (อบรมสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 4 (สานตะกร้าหรือกระเป๋า)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี (การอบรมแปรรูปอาหาร )หมู่ที่ 10
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี (พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยเส้น ฯ)หมู่ที่ 2
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทาน้ายาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 1
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ (การตัดตุงและทาโคมไฟด้วยผ้า) หมู่ที่ 8
โครงการสันทนาการด้านการร้องเพลง
โครงการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่
โครงการสืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ต
โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หมู่ที่ 8
โครงการหมู่บ้านน่าอยู่สะอาดไร้ขยะ หมู่ที่ 2

งบประมาณ
9,400
10,000
20,000
5,000
10,000
10,000
10,000
15,000
10,000
10,000
4,000
4,000
25,000
14,000
4,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
10,000
20,000
4,000
4,000
4,000
10,000
15,000

30
31
32
33
34
35
36
37
ที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน หมู่ที่ 2
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน หมู่ที่ 4
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน หมู่ที่ 8
โครงการอบรมการคัดแยกขยะตาบลสันทราย
โครงการอบรมการนวดแผนไทย หมู่ที่ 5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง หมู่ที่ 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง หมู่ที่ 8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูกผ้าและจับจีบผ้า หมู่ที่ 1
โครงการ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5
โครงการอบรมศึกษาและดูงานเพิ่มศักยภาพสตรี หมู่ที่ 2
โครงการอบรมสืบสานประเพณีล้านนาการสงเคราะห์บ้าน หมู่ที่ 7
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 10
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 11
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 2
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 4
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 5
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 9
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 8
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 4
โครงการสืบสานประเพณีล้านนาการสงเคราะห์บ้าน หมู่ที่ 10
โครงการสืบสานประเพณีล้านนาการสงเคราะห์บ้าน หมู่ที่ 6
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 11
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 2
โครงการอบรมฟ้อนล้านนา(การฟ้อนเล็บ) หมู่ที่ 11
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนตาบลสันทราย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวมทั้งหมด 57 โครงการ
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-สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
-งบประมาณตั้งไว้ จานวน 62,995,800 บาท เบิกจ่ายไปจานวน 56,307,599.59 บาท
คิดเป็นร้อยละ 89.38

แบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลสันทราย โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตาบลสันทรายได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

การดาเนินงาน

การดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

/

1.การการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

/

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

/

3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

/

4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

/

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

การดาเนินงาน

การดาเนินงาน

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

/

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

/

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

/

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

/

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

/

ท้องถิ่น
10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

/

ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับ

/

ยุทธศาสตร์จังหวัด
12.มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

/

13.มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

/

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

/

15.มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

/

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

/

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

/

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

/

ส่วนที่ 3
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มี
สุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและ
ปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลก
2. การพัฒ นาเส้ นทางคมนาคมทาให้ มีระบบการคมนาคมที่ส ะดวกได้ม าตรฐาน การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
3. การพัฒนาด้านแหล่งน้า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้า และ รางระบายน้า ทาให้เกษตรกรสามารถ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรได้ ม ากขึ้น มี น้ าส าหรั บ ทาการเกษตรเพิ่ มมากขึ้ น ท าให้ มี รายได้ เ พิ่ม ม ากขึ้ น
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลอง ทาให้มีน้าใช้อุปโภค บริโภค และน้าใช้เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้าท่วมในตาบลได้
4. ประชาชนมีแหล่งน้าดื่มน้าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทาให้มีแหล่งน้า
ทีส่ ะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี
5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทาให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
6. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทาให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมากแต่งบประมาณมีจานวนจากัด จึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจา ทาให้ไม่สามารถนาโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ ความสาเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน
3. ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทาให้โครงการที่ถูกเสนอมามี
จานวนมากกว่างบประมาณในการดาเนินการ
4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจานวนจากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้ อ งการของประชาชน จึ ง ท าให้ ป ระชาชนรู้ สึ ก ว่ า การพั ฒ นาหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาเป็ น ไปอย่ า งล่ า ช้ า การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่ง
ก็ ไม่ได้นาข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

