ส่วนที่ ๑
บทนา
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
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 แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต
หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) ดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ

-๒ติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดย
ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยัง
เสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (parttime) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็ม
เวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการ
ดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต
หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ งประกอบไป
ด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1 (รอบเดือน เมษายน 2562)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ 30 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล

-๓เจดีย์หลวง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1
(รอบเดือน เมษายน 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุท ธศาสตร์และแนวทางที่
ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Environments
or Contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Process) การประเมินผลิตนโยบาย (Policy Outputs)
การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy Impacts) สิ่งที่
จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง
1.2 ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาด
เงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

-๔ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือ
เงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
และนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการงานต่างๆ
ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อน ต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาส ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งาน
ต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน

-๕๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
1.4 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 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

-๖ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5)
ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และเสนอความเห็น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
1.5 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

-๗-

1.5.1 กรอบเวลา (Time & Timeframe) ความสอดคล้อง (Relevance) ความพอเพียง (Adequacy)
ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) การประเมินผลกระทบ/การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
๑. กรอบเวลา (Time & Timeframe) การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ใน
แผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
๒. ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (แผนยุทธศาสตร์ของ อบจ.) แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน
๓. ความพอเพียง (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อ
ประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยคานึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
๔. ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขัน้ พื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรม
เพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเสียลดลง
การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมี
จิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถี
ชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความ
ภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

-๘๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า หรือไม่
๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชน
ได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
๗. ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
๘. การประเมินผลกระทบ/การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินถึง
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่
1.5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง
ตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงนั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่
ในเขตเทศบาลเจดีย์หลวงและเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (ValueChain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
1.5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
1) ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
2) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมถึงทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
1.5.4 ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
1.5.5 สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
1.5.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
1.5.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
1.5.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

-๙1.6 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ
ดังนี้
1.6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้
๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา
สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
๒. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
๓. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายหกเดือนได้ (ตุลาคม – มีนาคม) และ (เมษายน – กันยายน) ของ
ปีงบประมาณนั้น
๔. เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๕. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis)
1.6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
๑. การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบ
ต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการนามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
๒. วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย
ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถาม
ประชาชนในพื้นที่

- ๑๐ 1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1.7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
๑. แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0๖๐๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (แบบ ๑ – ๓/๑) คู่มือการติดตาม ฯ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบติดตามผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
๓. ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง แบบประเมินความพึง
พอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงในแต่ละยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
1.7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนด
แบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็น
1.8 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อให้ทราบว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒. เพื่อให้เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔. เพื่อให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลในการแสวงหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

- ๑๑ ๕. เพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานให้มีความชัดเจน
เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖. เพื่อให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗. เพื่อให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้รับการปรับปรุงมากน้อยเพียงใด
๙. การประเมินจะทาให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทาให้
ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
1.9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
1. นายฉลวย ยามี สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หลวง กรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก้วดอนเมือง สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หลวง กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีฟอง สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หลวง กรรมการ
4. นายเที่ยง คาฟอง ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 กรรมการ
5. นายเกษ เครือวงค์ ประธานประชาคม หมู่ที่
2 กรรมการ
6. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตาบลเจดีย์หลวง
กรรมการ
7. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเจดีย์หลวง
กรรมการ
8. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร้องบง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
กรรมการ
11. หัวหน้าสานักปลัด อบต.เจดีย์หลวง
กรรมการ

- ๑๒ -

ส่วนที่ 2
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (รอบเดือน เมษายน 2562) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
" เป็นชุมชนแห่งเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง "
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
1. พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา
2. ส่งเสริมประชาชนเน้นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย
3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬาและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี
5. พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภคที่ดี
6. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
7. พัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้า
1.2 พัฒนาโครงสร้างสาธารณประโยชน์อย่างทั่วถึง
1.3 พัฒนาแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.1 ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้

- ๑๓ 2.3 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2.4 สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข
2.5 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
3.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.4 ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 สร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 บารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.2 สนับสนุน ประสานงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
5.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
5.4 พัฒนาองค์กร บุคลากร จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ง. การวางแผนงบประมาณ
อบต.เจดีย์หลวง ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
อบต.เจดีย์หลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

2561
2562
2563
2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
34 9,190,000

45 11,045,000

44 10,795,000

43 10,545,000

18 4,103,000

20 4,206,000

20 4,206,000

20

4,206,000

21 4,680,000

20 3,430,000

20 3,430,000

20

3,430,000

150,000

6

150,000

17 1,828,000

17

1,828,000

6

150,000

6

150,000

16 1,578,000

17 1,828,000

95 19,701,000

108 20,659,000

6

107 20,409,000 106 20,159,000

- ๑๔ จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.เจดีย์หลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 54 โครงการ งบประมาณ
9,943,030 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

15
10
17
1

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
2,722,522
3,896,200
2,920,800
20,000

11

383,508

54

9,943,030

โครงการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เจดีย์หลวง มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

1. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ

2. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ
3. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ

4. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ
5. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ

6. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ

แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณ
ก่อสร้างถนน คสล. เงินอุดหนุนจาก 220,000 เพื่อการคมนาคม ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
สายจากหมู่ที่ 12 รัฐบาลจัดเก็บ
ที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. จานวน
เชื่อมหมู่ที่ 4 และ และจัดสรรให้
1 สาย
หมู่ที่ 9 (หมู่ที่ 4) ,เงินสะสม
ก่อสร้างถนน คสล. เงินสะสม
119,000 เพื่อการคมนาคม ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
สายภายในหมู่บ้าน
ที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 480 ม. จานวน
หมู่ที่ 9
1 สาย
ก่อสร้างถนน คสล. เงินอุดหนุนจาก 170,000 เพื่อการคมนาคม ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
สายเชื่อมบ้านสัน รัฐบาลจัดเก็บ
ที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 2,000 ม.
มะแฟน ตาบลท่าก๊อ และจัดสรรให้
จานวน 1 สาย
หมู่ที่ 9
ก่อสร้างถนน คสล. เงินอุดหนุนจาก 225,000 เพื่อการคมนาคม ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ซอย 2 เชื่อมซอย 4 รัฐบาลจัดเก็บ
ที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 360 ม. จานวน
หมู่ที่ 11
และจัดสรรให้
1 สาย
ก่อสร้างถนน คสล. เงินอุดหนุนจาก 618,000 เพื่อการคมนาคม ถนน คสล.กว้าง 3 ม.
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร รัฐบาลจัดเก็บ
ที่สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000 ม.
หมู่ที่ 1 - 12
และจัดสรรให้
จานวน 1 สาย
,เงินสะสม
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินอุดหนุนจาก 222,000 เพื่อการคมนาคม ถนนคอนกรีต/ลาด
ถนนคอนกรีต/ลาด รัฐบาลจัดเก็บ
ที่สะดวกรวดเร็ว ยางทุกสายในเขต
ยาง หมู่ที่ 1-12 และจัดสรรให้
พื้นที่
โครงการ

- ๑๕ แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ งบประมาณ
7. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เงินสะสม
60,000 เพื่อการคมนาคม
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
ที่สะดวกรวดเร็ว
การเกษตรหมู่ที่ 112
8. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างรางระบาย เงินอุดหนุนจาก 222,000 เพื่อการระบาย
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ น้า คสล. ซอย 2 รัฐบาลจัดเก็บ
น้าที่ดี
(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 2 และจัดสรรให้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

9. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างรางระบาย เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ น้า คสล. ซอย 1 หมู่ รัฐบาลจัดเก็บ
ที่ 12
และจัดสรรให้
10. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
วางท่อคอนกรีต
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ คสล. หมู่ที่ 1-12

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
11. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
ขยายเขตไฟฟ้า ซอย เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ 1 (แยกบ้านนางสา รัฐบาลจัดเก็บ
ยันต์ สุรินทร์) หมู่ที่ และจัดสรรให้
12
12. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
ก่อสร้างถังเก็บน้า เงินอุดหนุนจาก
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ และระบบกรอง
รัฐบาลจัดเก็บ
น้าประปาภูเขา หมู่ที่ และจัดสรรให้
1-12
13. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเรียนรู้ เงินอุดหนุนจาก
และสังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจ รัฐบาลจัดเก็บ
พอเพียง
และจัดสรรให้

14. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

ปล่อยพันธุ์ปลาลง
แหล่งน้าธรรมชาติ

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

15. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

16. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์

ผลผลิต
ถนนลูกรังทุกสาย ใน
เขตพื้นที่

รางระบายน้า คสล.ก
ว้าง 0.5 ม. ลึก 0.7
ม. ยาว 400 ม.
จานวน 1 เส้น
183,000 เพื่อการระบาย รางระบายน้า คสล.
น้าที่ดี
กว้าง 0.5 ม. ลึก 0.7
ม. ยาว 200 ม.
จานวน 1 เส้น
108,000 เพื่อการระบาย วางท่อคอนกรีต คสล.
น้าที่ดี
จานวน 20 จุด
35,722 เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
64,000 เพื่อให้ประชาชน
มีน้าใช้อุปโภคบริโภค

20,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้
ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
10,000 เพื่อเพิ่มปริมาณ
ปลาตามแหล่ง
น้าธรรมชาติ
และให้ประชาชน
มีแหล่งอาหาร
2,931,600 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการ
ในการใช้ชีวิต
681,600 เพื่อให้คนพิการ
ได้รับสวัสดิการ
ในการใช้ชีวิต

ขยายเขตไฟฟ้า
จานวน 1 แห่ง

ถังเก็บน้าและระบบ
กรองน้าประปาภูเขา
จานวน 12 แห่ง
ประชาชนในตาบล

แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติทุกแห่ง

ผู้สูงอายุในตาบลทุก
คนที่มีสิทธิ
คนพิการในตาบลทุก
คนที่มีสิทธิ

- ๑๖ แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ งบประมาณ
17. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบ 120,000 เพื่อให้ผู้ป่วย
และสังคม
มีวัตถุประสงค์
เอดส์ได้รับ
สวัสดิการในการ
ดาเนินชีวิต
18. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ป้องกันและควบคุม เงินอุดหนุนจาก
90,000 เพื่อป้องกันและ
และสังคม
โรคไข้เลือดออก
รัฐบาลจัดเก็บ
ควบคุมโรค
และจัดสรรให้
ไข้เลือดออก
19. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ป้องกันและควบคุม เงินอุดหนุนจาก
15,000 เพื่อป้องกันและ
และสังคม
โรคพิษสุนัขบ้า
รัฐบาลจัดเก็บ
ระงับโรคพิษสุนัข
และจัดสรรให้
บ้า
20. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารจัดการการ เงินอุดหนุนจาก
20,000 เพื่อป้องกันและ
และสังคม
ป้องกันและแก้ไข รัฐบาลจัดเก็บ
แก้ไขปัญหายา
ปัญหายาเสพติด
และจัดสรรให้
เสพติด
แบบบูรณาการของ
ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอาเภอแม่
สรวย ประจาปี
งบประมาณ 2562
21. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมสาธารณ เงินอุดหนุนจาก
5,000 เพื่อช่วยเหลือ
และสังคม
กุศลกิ่งกาชาดอาเภอ รัฐบาลจัดเก็บ
ผู้ประสบภัย
แม่สรวย
และจัดสรรให้
ธรรมชาติ และ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม
22. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
ถมดินถนนลูกรัง
เงินอุดหนุนจาก
20,800 เพื่อการคมนาคม
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ ซอย 3 หมู่ที่ 3
รัฐบาลจัดเก็บ
ที่สะดวกรวดเร็ว
(แยกไร่นายไพรสณฑ์ และจัดสรรให้
แยงนา)
23. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
210,000 เพื่อการคมนาคม
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ ถนน คสล.ซอย 2/4
ที่สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 2
24. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
โครงการก่อสร้าง เงินสะสม
245,000 เพื่อการคมนาคม
พื้นฐาน และบริการสาธารณะ ถนน คสล. สายไป
ที่สะดวกรวดเร็ว
อ่างเก็บน้าแม่ตาแมว
(จานวน 2 จุด) หมู่ที่
7
25. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผ่าตัด ? ทาหมันสุนัข เงินอุดหนุน
3,000 เพื่อลดจานวน
และสังคม
และแมว
ทั่วไป
สัตว์พาหะนาโรค
พิษสุนัขบ้า
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ผลผลิต
ผู้ป่วยเอดส์ในตาบล
ทุกคนที่มีสิทธิ

ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก จานวน
6 หมู่บ้าน
มีการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จานวน 6
หมู่บ้าน
ประชาชนในตาบล

ประชาชนในอาเภอ
แม่สรวย

กว้าง 3.00 ม. ยาว
100 ม.

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม. จานวน
1 สาย
ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม. จานวน
1 สาย

สุนัขและแมวที่ไม่มี
เจ้าของ

- ๑๗ ที่

ยุทธศาสตร์

26. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
27. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

28. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
29. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
30. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
31. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

32. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

33. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
34. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ งบประมาณ
สนับสนุนอาหาร เงินอุดหนุนจาก 323,400 เพื่อให้เด็กเล็ก
กลางวันแก่เด็กเล็ก รัฐบาลจัดเก็บ
ได้รบั อาหารที่
และจัดสรรให้
เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย
สนับสนุนอาหาร เงินอุดหนุนจาก 613,600 เพื่อให้เด็กเล็ก
เสริม (นม) แก่เด็ก รัฐบาลจัดเก็บ
และเด็กนักเรียน
เล็กและเด็กนักเรียน และจัดสรรให้
ได้รับสารอาหาร
ที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย
สนับสนุนวัสดุ
เงินอุดหนุนจาก 112,200 เพื่อพัฒนาและ
การศึกษาให้แก่ศูนย์ รัฐบาลจัดเก็บ
ส่งเสริม
พัฒนาเด็กเล็ก
และจัดสรรให้
การศึกษา
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เงินอุดหนุนจาก
22,000 เพื่อเพิ่มช่อง
หนังสือทั่วไปและ รัฐบาลจัดเก็บ
ทางการรับรู้
วารสารแก่หมู่บ้าน และจัดสรรให้
ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน
ประเพณีวันลอย
เงินอุดหนุนจาก
80,000 เพื่ออนุรักษ์
กระทง
รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม
และจัดสรรให้
ประเพณีที่สาคัญ
ของท้องถิ่น
งานศาลสมเด็จพระ เงินอุดหนุนจาก
60,000 เพื่อเป็นการ
นเรศวรมหาราช
รัฐบาลจัดเก็บ
ราลึกถึงและ
และจัดสรรให้
สักการะสมเด็จ
พระนเรศวร
มหาราช
กิจกรรมเนื่องในงาน เงินอุดหนุนจาก
40,000 เพื่ออนุรักษ์
รัฐพิธี และศาสนพิธี รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม
และจัดสรรให้
ประเพณีที่สาคัญ
ของท้องถิ่นและ
งานรัฐพิธีของ
ชาติ
การแข่งขันกีฬา
เงินอุดหนุนจาก
80,000 เพื่อให้เกิดความ
อบต.เจดีย์หลวง
รัฐบาลจัดเก็บ
สามัคคีของ
สัมพันธ์
และจัดสรรให้
ประชาชนใน
ชุมชน
สนับสนุนอาหาร เงินอุดหนุนแบบ 1,007,600 เพื่อให้เด็ก
กลางวันแก่เด็ก
มีวัตถุประสงค์
นักเรียนได้รับ
นักเรียน
อาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ร่างกาย
โครงการ

ผลผลิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่

โรงเรียนและ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่
จัดซื้อหนังสือพิมพ์
หนังสือทั่วไปและ
วารสารแก่หมู่บ้าน
จานวน 6 หมู่บ้าน
ประชาชนในตาบล

งานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
จานวน 1 ครั้ง

กิจกรรมเนื่องในงาน
รัฐพิธี และศาสนพิธี
ทุกวันสาคัญ

จัดแข่งขันกีฬา อบต.
เจดีย์หลวงสัมพันธ์
จานวน 1 ครั้ง
จานวน 3 โรงเรียน

- ๑๘ ที่

ยุทธศาสตร์

35. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

36. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
37. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

38. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
39. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
40. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
41. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

42. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

43. 4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ งบประมาณ
สนับสนุนการจ้าง เงินอุดหนุนจาก 200,000 เพื่อให้นักเรียน
บุคลากรเพื่อส่งเสริม รัฐบาลจัดเก็บ
เกิดการเรียนรู้
การสอนในตาแหน่ง และจัดสรรให้
และพัฒนา
ที่ขาดแคลน
ตนเองตามช่วง
อายุ
อบรมส่งเสริม
เงินอุดหนุนจาก
30,000 เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม รัฐบาลจัดเก็บ
คุณธรรม
แก่เยาวชน
และจัดสรรให้
จริยธรรมให้แก่
เยาวชนในชุมชน
อบรมเด็กและ
เงินอุดหนุนจาก
10,000 เพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน เพื่อ
รัฐบาลจัดเก็บ
และเยาวชนให้มี
เสริมสร้างพัฒนาการ และจัดสรรให้
คุณลักษณะที่พึง
ทางด้านร่างกายและ
ประสงค์และ
จิตใจ
สามารถเป็นผู้นา
ด้านจิตอาสา
ส่งเสริมภูมิปัญญา เงินอุดหนุนจาก
15,000 เพื่อพัฒนาและ
ท้องถิ่น
รัฐบาลจัดเก็บ
ส่งเสริม
และจัดสรรให้
การศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
สนับสนุนศูนย์การ เงินอุดหนุนจาก
10,000 เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัย รัฐบาลจัดเก็บ
เรียนรู้ตาม
และจัดสรรให้
อัธยาศัย
ก่อสร้างทางเดินและ เงินอุดหนุนจาก 156,000 เพื่อต่อเติมสภาพ
หลังคาคลุม ศูนย์ รัฐบาลจัดเก็บ
พื้นที่ให้
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และจัดสรรให้
เหมาะสมสาหรับ
เจดีย์หลวง
จัดกิจกรรมต่างๆ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เงินอุดหนุนจาก 111,000 เพื่อปรับปรุง
เด็กเล็ก อบต.เจดีย์ รัฐบาลจัดเก็บ
สภาพพื้นที่ให้
หลวง
และจัดสรรให้
เหมาะสมสาหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน
งานวันเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุนจาก
50,000 เพื่อให้เด็กและ
รัฐบาลจัดเก็บ
เยาวชนได้ร่วม
และจัดสรรให้
กิจกรรมและ
ตระหนักใน
หน้าที่ของตนเอง
สร้างแนวกันไฟ
เงินอุดหนุนจาก
20,000 เพื่อป้องกันไฟป่า
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
โครงการ

ผลผลิต
จานวน 3 โรงเรียน

จานวน 3 โรงเรียน

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่

ประชาชนและ
เยาวชนในเขตพื้นที่

ประชาชนและ
เยาวชนในเขตพื้นที่
ทางเดินและหลังคา
ศพด. จานวน 1 แห่ง

ปรับปรุง ศพด.
จานวน 1 แห่ง

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่

ป่าชุมชนในเขตพื้นที่
จานวน 1 ครั้ง

- ๑๙ ที่

ยุทธศาสตร์

44. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
45. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

46. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

47. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

48. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
49. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

50. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

51. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ งบประมาณ
เงินสารองจ่ายในเหตุ เงินอุดหนุนจาก 198,508 เพื่อช่วยเหลือ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐบาลจัดเก็บ
ประชาชนในเหตุ
และจัดสรรให้
ภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน
อบรมและศึกษาดู เงินอุดหนุนจาก
20,000 ผู้บริหาร สมาชิก
งานเพื่อเพิ่ม
รัฐบาลจัดเก็บ
สภา พนง.ตาบล
ประสิทธิภาพสาหรับ และจัดสรรให้
และพนง.จ้างมี
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ความรู้เพิ่มขึ้น
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
อบต.
งาน อบต.เจดีย์หลวง เงินอุดหนุนจาก
20,000 เพื่อส่งเสริม
สัญจรพบประชาชน รัฐบาลจัดเก็บ
ความเข้าใจและ
และจัดสรรให้
พบปะประชาชน
เพื่อรับทราบ
ปัญหาต่างๆ
กิจกรรมรัฐพิธีของ เงินอุดหนุนจาก
10,000 เพื่อการ
อาเภอแม่สรวย
รัฐบาลจัดเก็บ
สนับสนุน
และจัดสรรให้
กิจกรรมรัฐพิธี
ของ อ.แม่สรวย
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
งานถวายสักการะ เงินอุดหนุนจาก
10,000 เพื่อเป็นการ
พ่อขุนเม็งราย
รัฐบาลจัดเก็บ
ราลึกถึงและ
มหาราช
และจัดสรรให้
สักการะพ่อขุน
เม็งรายมหาราช
งานศาลสมเด็จพระ เงินอุดหนุนจาก
25,000 เพื่อเป็นการ
นเรศวรมหาราช
รัฐบาลจัดเก็บ
ราลึกถึงและ
และจัดสรรให้
สักการะสมเด็จ
พระนเรศวร
มหาราช
ศูนย์บริหาร
เงินอุดหนุนจาก
30,000 เพื่อให้เกิดความ
เครื่องจักรกลสา
รัฐบาลจัดเก็บ
ร่วมมือและ
ธารณภัยตามกลุ่ม และจัดสรรให้
ทางานร่วมกันใน
พื้นที่ (ZONING)
พื้นที่อาเภอแม่
ของ อปท.ที่ 2 อ.แม่
สรวย
สรวย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล เงินอุดหนุนจาก
15,000 เพื่อให้ศาล
สมเด็จพระนเรศวร รัฐบาลจัดเก็บ
สมเด็จพระ
มหาราช
และจัดสรรให้
นเรศวรมีภูมิ
ทัศน์ที่เรียบร้อย
โครงการ

ผลผลิต
สาธารณประโยชน์
และผู้ประสบภัยใน
เขตพื้นที่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนง.ตาบล และพนง.
จ้าง จานวน 1 ครั้ง

ประชาชนมารับ
บริการ จานวน 1
ครั้ง

ทุกกิจกรรมรัฐพิธี

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

- ๒๐ แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุ
ผลผลิต
งบประมาณ งบประมาณ
ประสงค์
52. 5.การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดงาน
เงินอุดหนุนจาก
3,000 เพื่ออนุรักษ์
1 ครั้ง
การปกครอง และส่งเสริมการ ประเพณีสงกรานต์ รัฐบาลจัดเก็บ
วัฒนธรรม
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และจัดสรรให้
ประเพณีท่สี าคัญ
ของท้องถิ่น
53. 5.การพัฒนาด้านการเมือง งานพระราชพิธีถวาย เงินอุดหนุนจาก
17,000 เพื่อสนับสนุน 1 ครั้ง
การปกครอง และส่งเสริมการ พระเพลิงพระบรม รัฐบาลจัดเก็บ
กิจกรรมรัฐพิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ศพ (งานถวาย
และจัดสรรให้
งานพระราชพิธี
ดอกไม้จันทน์)
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
54. 5.การพัฒนาด้านการเมือง เพิ่มประสิทธิภาพ เงินอุดหนุนจาก
35,000 เพื่อตอบสนอง จานวน 1 ครั้ง
การปกครอง และส่งเสริมการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม รัฐบาลจัดเก็บ
ความต้องการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการช่วยเหลือ
และจัดสรรให้
ของประชาชนใน
ประชาชนของ อปท.
การช่วยเหลือ
ระดับอาเภอ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.เจดีย์หลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 35 โครงการ จานวนเงิน 5,221,781 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 28
โครงการ จานวนเงิน 4,112,781 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ
เพื่อเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
กีฬานันทนาการ

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

7

937,721.89

2

91,721.89

5

2,077,000.00

5

2,077,000.00

13

2,040,788.96

11

1,777,788.96

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1

19,920.00

1

19,920.00

5.การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9

146,350.00

9

146,350.00

รวม

35

5,221,780.85

28 4,112,780.85

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เจดีย์หลวง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
มีดังนี้

- ๒๑ ที่

ยุทธศาสตร์

1. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
2. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
3. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
4. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
5. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
6. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
7. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
8. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
9. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
10. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
11. 1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และบริการ
สาธารณะ
12. 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
13. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

แหล่งที่มา
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
ก่อสร้างถนน คสล. เงินอุดหนุนจาก 220,000.00 113,000.00 หจก.พีรวัฒน์
สายจากหมู่ที่ 12
รัฐบาลจัดเก็บ
เจริญกิจ
เชื่อมหมู่ที่ 4 และหมู่ และจัดสรรให้
ที่ 9 (หมู่ที่ 4)
,เงินสะสม
ก่อสร้างถนน คสล. เงินสะสม
119,000.00 119,000.00 หจก.พีรวัฒน์
สายภายในหมู่บ้าน
เจริญกิจ
หมู่ที่ 9
ก่อสร้างถนน คสล. เงินอุดหนุนจาก 618,000.00 159,000.00 หจก.พณเพชร
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร รัฐบาลจัดเก็บ
ก่อสร้าง
หมู่ที่ 1 - 12
และจัดสรรให้
,เงินสะสม
ซ่อมแซมถนนลูกรัง เงินสะสม
60,000.00
56,000.00 นายเกษ เครือ
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
วงค์
หมู่ที่ 1-12
ขยายเขตไฟฟ้า ซอย เงินอุดหนุนจาก
35,722.00
35,721.89 การไฟฟ้าส่วน
1 (แยกบ้านนางสา รัฐบาลจัดเก็บ
ภูมิภาค อ.แม่
ยันต์ สุรินทร์) หมู่ที่ และจัดสรรให้
สรวย
12
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบ 2,931,600.00 1,668,900.00 ผู้สูงอายุ
มีวัตถุประสงค์
เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุนแบบ 681,600.00 333,600.00 ผู้พิการ
มีวัตถุประสงค์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบ 120,000.00
66,500.00 ผู้ป่วยเอดส์
มีวัตถุประสงค์
กิจกรรมสาธารณกุศล เงินอุดหนุนจาก
5,000.00
5,000.00 กิ่งกาชาด
กิ่งกาชาดอาเภอแม่ รัฐบาลจัดเก็บ
อาเภอแม่สรวย
สรวย
และจัดสรรให้
โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม
210,000.00 210,000.00 หจก.พีรวัฒน์
คสล.ซอย 2/4 หมู่ที่
เจริญกิจ
2
โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม
245,000.00 245,000.00 หจก.บุญวรา
คสล. สายไปอ่างเก็บ
ภรณ์ก่อสร้าง
น้าแม่ตาแมว (จานวน
2 จุด) หมู่ที่ 7
ผ่าตัด - ทาหมันสุนัข เงินอุดหนุน
3,000.00
3,000.00 ปศุสัตว์จังหวัด
และแมว
ทั่วไป
เชียงราย
สนับสนุนอาหาร
เงินอุดหนุนจาก 323,400.00 214,589.98 ศูนย์พัฒนาเด็ก
กลางวันแก่เด็กเล็ก รัฐบาลจัดเก็บ
เล็ก
และจัดสรรให้
โครงการ

- ๒๒ ที่

ยุทธศาสตร์

14. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
15. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
16. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
17. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
18. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
19. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
20. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ

โครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) แก่เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียน
สนับสนุนวัสดุ
การศึกษาให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จัดซื้อหนังสือพิมพ์
หนังสือทั่วไปและ
วารสารแก่หมู่บ้าน
งานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
กิจกรรมเนื่องในงาน
รัฐพิธี และศาสนพิธี
การแข่งขันกีฬา อบต.
เจดีย์หลวงสัมพันธ์
สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน

แหล่งที่มา
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนจาก 613,600.00 326,789.98 บ.เชียงใหม่
รัฐบาลจัดเก็บ
เฟรชมิลล์
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก 112,200.00 112,200.00 ศูนย์พัฒนาเด็ก
รัฐบาลจัดเก็บ
เล็ก
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
22,000.00
21,900.00 นายวินัย ผัสดี
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
60,000.00
57,949.00 รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
40,000.00
1,000.00 นางอัมภา
รัฐบาลจัดเก็บ
พิทักษ์
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
80,000.00
79,360.00 รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนแบบ 1,007,600.00 264,000.00 โรงเรียนบ้านป่า
มีวัตถุประสงค์
ตึงงาม
โรงเรียนบ้าน
ร้องบง
โรงเรียนบ้าน
54,000.00
แม่ตาแมว
50,000.00 โรงเรียนบ้านป่า
ตึงงาม

366,000.00

21. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา สนับสนุนการจ้าง
เงินอุดหนุนจาก
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา บุคลากรเพื่อส่งเสริม รัฐบาลจัดเก็บ
นันทนาการ
การสอนในตาแหน่งที่ และจัดสรรให้
ขาดแคลน

200,000.00

โรงเรียนบ้าน
ร้องบง
โรงเรียนบ้าน
50,000.00
แม่ตาแมว
10,000.00 โรงเรียนบ้านป่า
ตึงงาม

100,000.00

22. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา อบรมส่งเสริม
เงินอุดหนุนจาก
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา คุณธรรมจริยธรรมแก่ รัฐบาลจัดเก็บ
นันทนาการ
เยาวชน
และจัดสรรให้

30,000.00

10,000.00

โรงเรียนบ้าน
ร้องบง

- ๒๓ ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
งบประมาณ

คู่สัญญา

โรงเรียนบ้าน
แม่ตาแมว
152,000.00 หจก.จรูญ
พาณิชย์
10,000.00

23. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ก่อสร้างทางเดินและ
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา หลังคาคลุม ศูนย์
นันทนาการ
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เจดีย์หลวง
24. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา เด็กเล็ก อบต.เจดีย์
นันทนาการ
หลวง
25. 3.การพัฒนาด้านการศึกษา งานวันเด็กแห่งชาติ
ศาสนาวัฒนธรรม และกีฬา
นันทนาการ
26. 4.การพัฒนา
สร้างแนวกันไฟ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

156,000.00

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

111,000.00

50,000.00

20,000.00

111,000.00 หจก.จรูญ
พาณิชย์
50,000.00 -

5,040.00 บ้านห้วยต้นผึ้ง
หมู่ที่ 4
บ้านแม่ตาแมว
หมู่ที่ 9
บ้านใหม่แสง
9,840.00
แก้ว หมู่ที่ 11
1,350.00 5,040.00

27. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
28. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
29. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
30. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
31. 5.การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง และส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

เงินสารองจ่ายในเหตุ เงินอุดหนุนจาก
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้
กิจกรรมรัฐพิธีของ
อาเภอแม่สรวย

198,508.00

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

10,000.00 ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
แม่สรวย

งานถวายสักการะพ่อ เงินอุดหนุนจาก
ขุนเม็งรายมหาราช รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

10,000.00

10,000.00 ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
แม่สรวย

งานศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บ
และจัดสรรให้

25,000.00

25,000.00 ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
แม่สรวย

ศูนย์บริหาร
เงินอุดหนุนจาก
เครื่องจักรกลสาธารณ รัฐบาลจัดเก็บ
ภัยตามกลุ่มพื้นที่
และจัดสรรให้
(ZONING) ของ อปท.
ที่ 2 อ.แม่สรวย

30,000.00

30,000.00 เทศบาลตาบล
เจดีย์หลวง

- ๒๔ ที่
32.

33.

34.

35.

แหล่งที่มา
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา
งบประมาณ
5.การพัฒนาด้านการเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล เงินอุดหนุนจาก
15,000.00
15,000.00 องค์การบริหาร
การปกครอง และส่งเสริม สมเด็จพระนเรศวร รัฐบาลจัดเก็บ
ส่วนตาบลแม่
การบริหารกิจการบ้านเมือง มหาราช
และจัดสรรให้
พริก
ที่ดี
5.การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดงาน
เงินอุดหนุนจาก
3,000.00
3,000.00 ที่ทาการ
การปกครอง และส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ รัฐบาลจัดเก็บ
ปกครองอาเภอ
การบริหารกิจการบ้านเมือง
และจัดสรรให้
แม่สรวย
ที่ดี
5.การพัฒนาด้านการเมือง งานพระราชพิธีถวาย เงินอุดหนุนจาก
17,000.00
17,000.00 ที่ทาการ
การปกครอง และส่งเสริม พระเพลิงพระบรมศพ รัฐบาลจัดเก็บ
ปกครองอาเภอ
การบริหารกิจการบ้านเมือง (งานถวาย
และจัดสรรให้
แม่สรวย
ที่ดี
ดอกไม้จันทน์)
5.การพัฒนาด้านการเมือง เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ เงินอุดหนุนจาก
35,000.00
35,000.00 เทศบาลตาบล
การปกครอง และส่งเสริม ปฏิบัติการร่วมในการ รัฐบาลจัดเก็บ
เจดีย์หลวง
การบริหารกิจการบ้านเมือง ช่วยเหลือประชาชน และจัดสรรให้
ที่ดี
ของ อปท.ระดับ
อาเภอ
ยุทธศาสตร์

โครงการ

อบต.เจดีย์หลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 (รอบเดือน เมษายน 2562) โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญารวม รวม 35 โครงการ จานวนเงิน 5,221,781 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 28โครงการ
จานวนเงิน 4,112,781 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 และ
จ่ายจากเงินสะสม ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานให้ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป

