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ส่วนที่ 1
บทนำ
------------------------------------1. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่ งผลให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สั งคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จะมีอ านาจหน้ าที่เ พิ่ มมากขึ้ น แต่องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี
ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุ ผลที่มีการวางแผนมี
ความสาคัญ ๕ ประการ คือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
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ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหา
ที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็
ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
การวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมี
ระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจา
ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การ
ประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่
กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็น
กลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่า
การพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อน
เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตาม
โดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ
หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ 30 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
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เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่
ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย
(Environments or Contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Process) การประเมินผลิตนโยบาย (Policy
Outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy
Impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการ
ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้ง
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชา
สังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่
สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ
คานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
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๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม
หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๕ ให้ อปท.ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตาม
และประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจของ อปท.ว่าดาเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจน
ที่ทาให้ทราบถึง จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึง่
อาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป
เมื่อพบจุดอ่อน ต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาส ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5)
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ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี

4. กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่ว นตาบลเจดีย์ห ลวงมี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริห าร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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5. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ ในการติดตามและประเมินผล
เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพืน้ ที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อ
ปรั บปรุ งแก้ ไขแล้ ว จึ งน าเครื่ องมื อการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งานจริ งหรื อ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
5.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1.1. กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หลวงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ ง ได้จ ากการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.1.2. ความสอดคล้ อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
5.1.3. ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงมาปฏิบัติงาน
5.1.4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5.1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงซึง่
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
5.1.6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด เป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
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5.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2. เครื่องมือ
3. กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2. การส ารวจ (survey) เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากบั นทึ ก หรื อ ทะเบี ยนที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.3.1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เชื่อม 5 หมู่ที่ 12 เป็นต้น
5.3.2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สั มภาษณ์ถูกแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การสั มภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
5.3.3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจดีย์หลวงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หลวงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง มีกิจกรรมร่วมกัน
(2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
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5.3.4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่ห มายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็ น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงจะมีการบันทึกการสารวจ
และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
5.3.5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้
6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
6.3 ช่ วยให้ การใช้ ทรั พยากรต่ าง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง
ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
6.7 ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงแต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
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ส่วนที่ 2
กำรติดตำมและประเมินผล
---------------------------------------------------------1. กำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเป็ นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวง ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
พัน ธกิจ และจุ ดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาในอนาคต โดยสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด
แผนชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
1. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเจดีย์หลวง ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พันธกิจ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เข้าสู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย
พันธกิจที่ 4 พัฒนาสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะในครัวเรือน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
พันธกิจที่ 6 พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พันธกิจที่ 7 พัฒนาการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นที่
จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในท้องถิ่นและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้องและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
จุดมุ่งหมายที่ 4 ให้ประชาชนในชุมชนมีความเข้มแข็ง และปลอดยาเสพติด
จุดมุ่งหมายที่ 5 ส่งเสริมประชาชนและเยาวชน มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่ายกายและจิตใจ
จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้และมีบทบาทในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเมืองที่สะอาด
สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน
จุดมุ่งหมายที่ 7 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. วิสัยทัศน์
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ ห ลวง ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) เพื่ อ แสดง
สถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถ
สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ
จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“เป็นชุมชนแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง”
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2. โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศำสตร์

แนวทำงกำรพัฒนำ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง -แผนงานเคหะและชุมน
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและ -แผนงานการเกษตร
สังคม
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. การพัฒนาด้านการศึกษา -แผนงานด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และ -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
กีฬานันทนาการ
และนันทนาการ
4. การพัฒนาทรัพยากร
-แผนงานบริหารทั่วไป
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -แผนงานการเกษตร
5. การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี

-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ
ดำเนินกำรจริง
จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
83
21,691,500
14
2,381,450
4
7

80,000
190,000

1
1

19,500
2,592

3
6
2
19
18

4,850,000
330,000
120,000
3,620,000
788,000

3
3
9
5

4,090,700
86,182
2,447,996.64
379,560

1
5

50,000
100,000

5

34,440

2

100,000

1

1,350

540,000
730,000
900,000
34,089,500

2
6
1
51

184,077.80
65,740
331,000
10,054,587.64

2
11
3
166

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

12

3. ผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ลำดับ
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

งบประมำณที่
ดำเนินกำรจริง

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และบริกำรสำธำรณะ
1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์
285,000
284,500
เซลล์สาหรับสานักงาน
อบต.เจดีย์หลวง
2 ปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อใช้
134,000
133,500
เป็นห้องเก็บของ
อบต.เจดีย์หลวง
3 ขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 1
126,000
94,500
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ร่องบง
4

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1
(แยกบ้านนายสวัสดิ์
จันทร์ตา) หมู่ที่ 12
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4
เชื่อม ซอย 5 หมู่ที่ 12

252,000

195,750

128,000

99,000

6

ก่อสร้างท่อเหลีย่ ม คสล.
ซอย1 หมู่ที่ 2

157,000

135,000

7

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 12
หมู่ที่ 1
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 2

210,000

187,000

223,000

190,000

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ที่
11
ขยายไหล่ทาง คสล. ซอย
12 ซอย 13 หมู่ที่ 1

380,000

336,000

170,000

120,000

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าร์
เซลล์ (ไฟกิ่ง) ภายในเขต
อบต. (หมู่ที่ 4)
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าร์
เซลล์ (ไฟกิ่ง) ภายในเขต
อบต. (หมู่ที่ 9)

182,000

182,000

182,000

182,000

5

8
9
10
11
12

ตัวชี้วัด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ค่าไฟฟ้าที่ลดลง

สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้า

กองช่าง

มีห้องเก็บของที่
เพียงพอ

มีห้องเก็บของที่
เพียงพอและ
เหมาะสม
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

มีการระบายน้าที่ดี

กองช่าง

มีการระบายน้าที่ดี

กองช่าง

มีการระบายน้าที่ดี

กองช่าง

มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ประชาชนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มขึ้น
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

กองช่าง

กองช่าง

13

ลำดับ
ที่
13

โครงกำร

งบประมำณ

ปรับปรุงถนนลูกรังสายเหล่า
11,300
อียาง พร้อมวางท่อ คสล.
หมู่ที่ 12
14 ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์
231,000
เซลล์สาหรับหมูบ่ ้าน จานวน
6 จุด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
15 ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้า
20,000
ธรรมชาติ
16 บริหารจัดการป้องกันและ
10,000
แก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอ
แม่สรวย
17 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3,752,400

งบประมำณที่
ดำเนินกำรจริง

ตัวชี้วัด

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

11,200 ประชาชนที่มีการ
มีการคมนาคมที่
คมนาคมสะดวก
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น
231,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
19,500 ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น
2,592 ประชาชนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดมี
เพิ่มขึ้น
3,386,200 ผู้สูงอายุที่มสี ิทธิร้อย
ละ 100

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด

ผู้สูงอายุทุกคนได้รับ
สวัสดิการในการ
ดาเนินชีวิต
18 เบี้ยยังชีพคนพิการ
674,400
594,000 ผู้พิการที่มสี ิทธิ
คนพิการทุกคนได้รับ
ร้อยละ 100
สวัสดิการในการ
ดาเนินชีวิต
19 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
126,000
110,500 ผู้ป่วยเอดส์ที่มสี ิทธิ ผู้ป่วยเอดส์ทุกคน
ร้อยละ 100
ได้รับสวัสดิการใน
การดาเนินชีวิต
20 ป้องกันและควบคุมโรค
100,000
58,513 ควบคุมการแพร่
มีการป้องกันและ
ไข้เลือดออก
ระบาดของโรค
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกด
21 ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
20,000
15,669 ป้องกันโรคพิษสุนัข มีการป้องกันและ
สุนัขบ้า
บ้า
ระงับโรคพิษสุนัขบ้า
22 อบรมผู้ประกอบกิจการและ
30,000
12,000 ร้อยละ80ของผู้เข้า ประชาชนได้บริโภค
ผู้สัมผัสอาหาร
รับการอบรมผ่าน
อาหารที่สะอาด
เกณฑ์การตรวจ
ปลอดภัย ปลอดโรค
ประเมินตามเกณฑ์ และมีสุขภาพที่ดี
มาตรฐาน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและกีฬำนันทนำกำร
23 สนับสนุนอาหารกลางวันแก่
1,009,320
984,840 เด็กเล็กและเด็ก
เด็กเล็กและเด็ก
เด็กเล็กและเด็กนักเรียน
นักเรียนได้รับ
นักเรียนได้รับอาหาร
อาหารกลางวันทุก ที่เป็นประโยชน์ต่อ
คน
ร่างกาย
24 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
546,200 539,775.64 เด็กเล็กและเด็ก
เด็กเล็กและเด็ก
แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน
นักเรียนได้รับ
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) สารอาหารที่เป็น
ทุกคน
ประโยชน์ต่อร่างกาย
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

14

ลำดับ
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

25

สนับสนุนวัสดุการศึกษา
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

363310

26

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือ
ทั่วไปและวารสารแก่หมู่บา้ น

23,000

27

สนับสนุนการจ้างบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการสอนใน
ตาแหน่งที่ขาดแคลน
งานวันเด็กแห่งชาติ

28

200,000
70,000

งบประมำณที่
ดำเนินกำรจริง

ตัวชี้วัด

355,710 เด็กเล็กเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนา
เพิ่มขึ้น
21,960 ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนา
เพิ่มขึ้น
200,000 นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนา
เพิ่มขึ้น
ไม่ใช้
เด็กและเยาวชนเกิด
งบประมาณ การเรียนรู้และ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
20,000 เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
79,900 เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
275,810 เด็กนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น

29

อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน

30,000

30

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)

79,900

31

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

283,410

32

ประเพณีวันลอยกระทง

20,000

14,100 ประชาชนมีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

33

อบรมส่งเสริมภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

20,000

34

งานถวายสักการะพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช

30,000

35

สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้าพระธาตุดอยตุง

8,000

9,460 ประชาชนมีการ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
30,000 ถวายสักการะพ่อขุน
เม็งรายมหาราช 1
ครั้ง
8,000 ประชาชนมีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาและเตรียม
ความพร้อม
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง
นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามช่วงอายุ
เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักในหน้าที่
ของตนเอง
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมและรู้
หน้าที่ของตนเอง
เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมที่
เหมาะสมกับวัย
เด็กนักเรียนใน
ศพด.ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาความพร้อมที่
เหมาะสมกับวัย
ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่สาคัญของ
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม

กอง
การศึกษา

ได้ราลึกถึงและ
สักการะพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช
ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่สาคัญของ
ท้องถิ่นและพุทธ
ศาสนา

กอง
การศึกษา

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

15

ลำดับ
ที่
36

โครงกำร
ปรับปรุงโรงอาหารศพด.
อบต.เจดีย์หลวง

งบประมำณ
319,000

งบประมำณที่
ดำเนินกำรจริง

ตัวชี้วัด

318,000 อาคารมีสภาพที่
เหมาะสมกับการ
รับประทานอาหาร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
อาคารมีสภาพที่
เหมาะสม พร้อมให้
เด็กรับประทาน
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
37 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
2,000
ไม่ใช้
งบประมาณ

พื้นที่ป่าไม้ในเขตป่า ได้เพิ่มป่าไม้และ
ชุมขนเพิ่มขึ้น
เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติ
38 ฝายต้นน้า (Check Dam)
20,000
5,610 ปริมาณน้าเพิ่มมาก ได้ฝายต้นน้าเพิ่ม
ขึ้น
การกักเก็บน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง
39 ปลูกหญ้าแฝก
2,000
ไม่ใช้
ดินพังทลายลดลง ได้ป้องกันการ
งบประมาณ
พังทลายของดิน
40 สร้างแนวกันไฟป่า
20,000
19,920 ไฟไหม้ปา่ ในเขตป่า ได้สร้างแนวกันไฟ
ชุมชนลดลง
ป้องกันไฟป่า
41 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
10,000
8,910 ปัญหาไฟป่าและ
ประชาชนตระหนัก
ป่าและหมอกควัน
หมอกควันในพื้นที่ ถึงปัญหาไฟป่าและ
ลดลง
หมอกควัน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรปกครองและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
42 ตั้งด่านชุมชน และรณรงค์
5,000
1,350 ประชาชนที่ใช้รถใช้ ประชาชนที่ใช้รถใช้
ป้องกันลดอุบัติภัยทางถนน
ถนนมีความปลอด ถนนมีความ
เพิ่มขึ้น
ปลอดภัย
43 เงินสารองจ่ายในเหตุภยั พิบัติ
153,930 150,201.80 ประชาชนที่เดือนร้อน ผู้ประสบภัยในเขต
กรณีฉุกเฉิน
ได้รับการช่วยเหลือ พื้นที่ได้รับการ
เพิ่มขึ้น
ช่วยเหลือ
44 เงินสมทบเข้ากองทุน
36,000
33,876 สมทบจานวน
ประชาชนมีความรู้
หลักประกันสุขภาพ อบต.
ร้อยละ 40
เรื่องการป้องกันโรค
เจดีย์หลวง
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
45 อบต.เจดีย์หลวง สัญจรพบ
20,000
ไม่ใช้
ประชาชนมารับ
ได้ส่งเสริมความเข้าใจ
ประชาชน
งบประมาณ บริการเพิม่ ขึ้น
และพบปะประชาชน
46 วันท้องถิ่นไทย
2,000
240 ประชาชนที่เข้า
ได้ส่งเสริมความเข้าใจ
ร่วมงานเพิ่มขึ้น
และพบปะประชาชน
47 ประกอบรัฐพิธี
18,000
13,500 กิจกรรมรัฐพิธีตลอด กิจกรรมรัฐพิธีของ
ปี
อาเภอแม่สรวย
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
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ลำดับ
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

48

ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

17,000

49

ศูนย์บริหารเครื่องจักรกล สา
ธารณภัยตามกลุ่มพื้นที่
(ZONING) ของ อปท. ที่ 2
อาเภอแม่สรวย
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.ระดับอาเภอ

30,000

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

332,000

50

51

35,000

งบประมำณที่
ดำเนินกำรจริง

ตัวชี้วัด

17,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
ตลอดปี
ไม่ใช้
ประสานความ
งบประมาณ ร่วมมือทุก อปท.ที่
2 เมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัย
35,000 ช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความ
เดือดร้อน
331,000 ประชาชนมารับ
บริการสะดวก
เพิ่มขึ้น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช มี
ภูมิทัศน์ที่เรียบร้อย
สวยงามขึ้น
ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งและเกิดการ
พัฒนา

สานักปลัด

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รบั
ความเดือดร้อน
ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ
ประชาชนที่มารับ
บริการมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

สานักปลัด

กองช่าง
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล
----------------------------------------------------------------------------------

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เป็นดังนี้
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ
๓. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดียห์ ลวง
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
เต็ม
2๐
1๕
๖๕
10
10
๑๐
๕
5
5
5
5
5
๕
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
๑5
1๕
๖2
10
10
๑๐
๕
๕
5
5
5
5
3
92

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
75.00
100
95.38
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
92

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุ ดแข็ง จุ ดเด่น จุ ดด้อย หรื อสิ่ งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญ ในการดาเนินงานสู่ ส ภาพที่ต้ องการในอนาคต การ
ดาเนินงานขององค์การหลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภ ายในและสภาพการณ์ภ ายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น เพื่ อ ให้ รู้ ต นเอง (รู้ เ รา) รู้ จั ก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้
เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร
ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ในแต่ละประเด็นดังนี้
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ลำดับ

ประเด็นพิจำรณำ

1

ข้ อมูล สภำพทั่ วไปและข้ อ มูล พื้ น ฐำน
ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเจดี ย์
หลวง

20

18

90

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ประชากร และช่ ว งอายุ แ ละจ านวน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั งคม เช่ น
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน
เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้ า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว์ การ
บริ ก าร การท่ อ งเที่ ยว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ช ย์ / กลุ่ ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่ น สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ

3

3

100

2

1

50

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน
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ลำดับ

ประเด็นพิจำรณำ
1.7 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
เ ช่ น น้ า ป่ า ไ ม้ ภู เ ข า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ ข้อมูล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิ ธี ก า ร แ ล ะ กา ร ด า เ นิ น กา ร ป ระชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า
ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาส าหรั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนเจดีย์
หลวง

รวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

2

2

100

2

1

50

2

2

100

20

18

90

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม
เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่ องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
และการประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการด าเนิ น การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการร่ ว มคิด ร่ ว มทา ร่ ว มตัดสิ นใจ ร่ว มตรวจสอบ ร่ว มรับประโยชน์ ร่ว มแก้ปัญหา ปรึกษ าหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวง ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเป็นดังนี้
ประเด็นกำรพิจำรณำ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
๑๐
๙
ปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
๑๐
๙
คุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
57
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ
๕
๕
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5
5
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
5
5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
5
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕
๕
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
๕
๕
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
๕
3
(ผลผลิตของโครงการ)
๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
๕
๕
งบประมาณ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทา
5
4
โครงการ
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
๕
รวม
๑๐๐
๙5
1. พบว่ำประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ
คะแนน
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ โครงการมีความสอดคล้ องกับ Thailand 4.0
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โครงการมีความสอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่ น คง มั่ น คั่ ง ยั่ ง ยื น ภายใต้ ห ลั ก ประชารั ฐ มี ก ารประมาณการราคาถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ธี ก าร
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
2. พบว่ำประเด็น งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่าสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด
เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น
3. พบว่ำควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร จากจานวนโครงการทั้งหมด 53 โครงการ ได้คะแนน 5
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
4. พบว่ำกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร จากจานวนโครงการทั้งหมด 62โครงการ
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
3. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล
การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – ๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖4)
ที่อยู่ ในงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี /เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอน
งบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเจดีย์หลวง ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนำมในสัญญำ มีดังนี้
ลำดับ
งบประมำณที่
โครงกำร
งบประมำณ
คงเหลือ
ที่
ดำเนินกำรจริง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และบริกำรสำธำรณะ
1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์สาหรับสานักงาน
285,000
284,500
500
อบต.เจดีย์หลวง
2 ปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อใช้เป็นห้องเก็บของ
134,000
133,500
500
อบต.เจดีย์หลวง
3 ขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ร่องบง
126,000
94,500 31,500
4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 (แยกบ้านนายสวัสดิ์
252,000
195,750 56,250
จันทร์ตา) หมู่ที่ 12
5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 เชื่อม ซอย 5 หมู่ที่ 12
128,000
99,000 29,000
6 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอย1 หมู่ที่ 2
157,000
135,000 22,000
7 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 12
210,000
187,000 23,000
หมู่ที่ 1
8 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 2
223,000
190,000 33,000
9 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ที่ 11 380,000
336,000 44,000
10 ขยายไหล่ทาง คสล. ซอย 12 ซอย 13 หมู่ที่ 1
170,000
120,000 50,000
11 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าร์เซลล์ (ไฟกิ่ง) ภายในเขต อบต. 182,000
182,000
(หมู่ที่ 4)
12 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าร์เซลล์ (ไฟกิ่ง) ภายในเขต อบต. 182,000
182,000
(หมู่ที่ 9)
13 ปรับปรุงถนนลูกรังสายเหล่าอียาง พร้อมวางท่อ คสล.
11,300
11,200
100
หมู่ที่ 12
231,000
231,000
14 ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์สาหรับหมู่บ้าน จานวน 6 จุด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
15 ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้าธรรมชาติ
20,000
19,500
500
16 บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอ
10,000
2,592
7,408
แม่สรวย
3,752,400
17 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3,386,200 366,200
18 เบี้ยยังชีพคนพิการ
674,400
594,000 80,400
19 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
126,000
110,500 15,500
20 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
100,000
58,513 41,487
21 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
20,000
15,669
4,331
22 อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
30,000
12,000 18,000
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ลำดับ
งบประมำณที่
โครงกำร
งบประมำณ
คงเหลือ
ที่
ดำเนินกำรจริง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและกีฬำนันทนำกำร
1,009,320
23 สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน
984,840 24,480
24 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน
546,200 539,775.64
6,424
25 สนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
363310
355,710
7,600
26 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือทั่วไปและวารสารแก่หมู่บ้าน
23,000
21,960
1,040
27 สนับสนุนการจ้างบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสอนในตาแหน่งที่ 200,000
200,000
ขาดแคลน
28 งานวันเด็กแห่งชาติ
70,000 ไม่ใช้งบประมาณ
29 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
30,000
20,000 10,000
30 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
79,900
79,900
(รายหัว)
31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
283,410
275,810
7,600
เด็กเล็ก (ศพด.)
32 ประเพณีวันลอยกระทง
20,000
14,100
5,900
33 อบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
20,000
9,460 10,540
34 งานถวายสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช
30,000
30,000
35 สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง
8,000
8,000
36 ปรับปรุงโรงอาหารศพด.อบต.เจดีย์หลวง
319,000
318,000
1,000
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
37 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
2,000
ไม่ใช้
2,000
งบประมาณ
38 ฝายต้นน้า (Check Dam)
20,000
5,610
14,390
39 ปลูกหญ้าแฝก
2,000
ไม่ใช้
2,000
งบประมาณ
40 สร้างแนวกันไฟป่า
20,000
19,920
80
41 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
10,000
8,910
1,090
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรปกครองและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
42 ตั้งด่านชุมชน และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติภัยทางถนน
5,000
1,350
3,650
43 เงินสารองจ่ายในเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
153,930 150,201.80
3,728
44 เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เจดีย์หลวง
36,000
33,876
2,124
45 อบต.เจดีย์หลวง สัญจรพบประชาชน
20,000
ไม่ใช้
20,000
งบประมาณ
46 วันท้องถิ่นไทย
2,000
240
1,760
47 ประกอบรัฐพิธี
18,000
13,500
4,500
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ลำดับ
งบประมำณที่
โครงกำร
งบประมำณ
คงเหลือ
ที่
ดำเนินกำรจริง
48 ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศาลสมเด็จ
17,000
17,000
พระนเรศวรมหาราช
49 ศูนย์บริหารเครื่องจักรกล สาธารณภัยตามกลุ่มพื้นที่
30,000
(ZONING) ของ อปท. ที่ 2 อาเภอแม่สรวย
50 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
35,000
35,000
ประชาชนของ อปท.ระดับอาเภอ
51 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทาการองค์การบริหาร
332,000
331,000
1,000
ส่วนตาบลเจดีย์หลวง
4. กำรประเมินประสิทธิภำพของแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2564
จำนวนโครงกำร
ตำมค่ำ
ที่นำไปใช้ใน
เป้ำหมำย
กำรจัดทำ
ในยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี
รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวนโครงกำร
คิดเป็น
ที่นำมำจัดสรร
ร้อยละ
งบประมำณ

83

83

100.00

14

16.86

22
37

22
37

100.00
100.00

8
14

36.36
37.84

6

6

100.00

5

83.33

18

18

100.00

10

55.56

166

166

100.00

51

30.72
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
------------------------------------------------๑. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม
ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภาท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เปิ ดเผยข้อมูล และรายงานผลการดาเนินงานให้ ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จั ดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเจดีย์ห ลวง จึงขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการ
บริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นชุมชนแห่งเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
2) พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เข้าสู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย
4) พัฒนาสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะในครัวเรือน
5) พัฒนาการศึกษา การกีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
6) พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7) พัฒนาการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้ำประสงค์ (Goal)
1) การบริการสาธารณะมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2) เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
3) ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
5) ประชาชนและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งร่างกาย และจิตใจ
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
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องค์การบริ หารส่ว นเจดีย์หลวงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้ องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่ านการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชน เช่ น การจั ด เวที ป ระชาคม การประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนฯ การประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565)
หมำยเหตุ ในตำรำงพิมพ์จำกระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมำณ 2561-2565
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และบริการสาธารณะ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

2561
จานวน งบประมาณ

2562
งบประมาณ

จานวน

2563
งบประมาณ

จานวน

56 12,669,500

63 14,064,500

74

18,269,500

19

4,825,000

21

4,935,000

22

31

4,825,000

43

4,810,700

6

150,000

6

15

1,680,000

16

127 24,149,500

2564
จานวน งบประมาณ

2565
จานวน งบประมาณ

79 20,799,500

73 19,279,500

5,570,000

22

5,570,000

22

5,570,000

38

6,008,000

37

4,408,000

36

4,108,000

150,000

6

150,000

6

150,000

6

150,000

1,818,000

18

2,420,000

16

1,720,000

16

1,720,000

149 25,778,200

158

32,417,500

166 34,089,500

153 30,787,500

สาหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดาเนินการจัดทาโครงการ
พัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ ห ลวง ได้ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไป แล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนองค์การบริห ารส่วนตาบลเจดีย์ห ลวง จึงได้กาหนดให้มีการประชุม เพื่อดาเนินการให้คะแนนตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็น
แบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 ได้ 92 คะแนน
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม 100 ได้ 95 คะแนน
3. ผลการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง โครงการและงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามรายยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 166
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
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โครงการ งบประมาณรวม 34,089,500 บาท ดาเนินการจริง 53 โครงการ งบประมาณ 11,589,672 บาท
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ มีโครงการทั้งหมด 83
โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ งบประมาณ 2,381,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม มีโครงการทั้งหมด 22 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ งบประมาณ 4,198,974 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ มีโครงการ
ทั้งหมด 37 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ งบประมาณ 3,184,036.64 บาท คิดเป็นร้อยละ
37.84
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 6
โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ งบประมาณ 34,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมีโครงการทั้งหมด 18 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ งบประมาณ 582,167.80 คิดเป็น
ร้อยละ 55.56

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต
เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 –กันยายน ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า
ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงควรมีเสนอการกาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่
ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสาคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนด
แนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทาให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทาให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการดาเนินงาน เพราะไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุด
ของประชาชน
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5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์
และพัฒ นา ศิล ปวัฒ นธรรมอัน ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริห ารจัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็งสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
-----------------------------------------------------------
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