รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ของ
เทศบาลตาบลบ้านแซว

โดยคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว
ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐

~๑~

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการ
กาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
(๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้ อ นกลั บ (feedback) เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานโครงการ ปั ญ หาที่ ก าลั ง เผชิ ญ อยู่ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก าร
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปั ญหาในการควบคุมคุณ ภาพของการดาเนิ นงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
การะบุ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๒~
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนิ น งานโดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ผู้ บ ริ ห ารโครงการมั ก จะไม่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางระบบติ ด ตามโครงการ
เนื่ องจากว่าเป็ น สิ่ งที่ ต้องใช้เทคนิ คเชิงวิช าการค่อนข้างสู ง จึงปล่ อยให้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสู งกว่าเป็ น
ผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนั กงานเต็มเวลา (full-time) เพีย งจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต
หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขั บเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านแซว จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม .ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา (๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริห ารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บ ห้ าวัน นับ แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อ...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๓~
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบ้านแซว จึงได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ม ากน้ อ ยเพี ย งไร เป็ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒ นา แผนพัฒ นาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรู ป ของการวางแผนแบบมี ส่ว นร่ว มของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมิน ผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา
แผนพั ฒ นาสามปี ซึ่ง ครอบคลุ มถึงสิ่ งแวดล้ อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปั จจัย
น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมิน ผลิ ตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลั พธ์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่งการติด ตามและประเมิ น ผลนี้ มี ทั้ งในรู ป ของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผน สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้ จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็ คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้ เป็ นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๔~
เสนอต่อ...
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับ
เงิน อุดหนุ น ของหน่ ว ยงานดังกล่ าวบรรจุ ไว้ในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น และตั้ งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุด หนุ นของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี
กล่ าวอีกนั ย หนึ่ งความสาคัญ ของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพั ฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุ คลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้ เกิดความ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ค วามต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่
จะดาเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปั ญหาลงให้ ได้ ดาเนิ นการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้ มั้นเพื่อรอโอกาสและสุ ดท่ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนิ น การสิ่ งเหล่านี้ จ ะถูกค้น พบเพื่อให้ เกิดการพัฒ นาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน เป้นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒.๒ เพือ่ การปรับปรุงแผนงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๕~
๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๒.๔ เพื่อระบุ...
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพัฒ นา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั งกล่ าวและต้อ งปิ ด ประกาศไว้เป็ น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๖~
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๓ (๓)...
ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔
(๕)
ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้อ งถิ่ น ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิบ ห้ าวันนั บ แต่ วัน ที่ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
เสนอผลการติ ด ตามและประเมินผลดังกล่ าวและต้อ งปิ ดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๗~

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔. กรอบ..
.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว ได้กาหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจั ดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe) ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)
ควำมก้ำวหน้ำ (progress) ประสิทธิภำพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) กำรประเมิ น ผลกระทบกำรประเมิ น ผลกระบวนกำร (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe)
การดาเนิ น โครงการเป็นไปตามห้ วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้ องกับแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมั่ งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการการพัฒ นา
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๘~
การบรรจุ โครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก้ไขปั ญ หาที่ เกิดขึ้น ได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า...
(๔) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน
มีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้ รับ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิ ช ยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่ องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาราย สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการ
บารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~๙~
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนิ นโครงการของเทศบาล ซึ่งส่ งผลไปถึง การ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมิน...
(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนก ารเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้ านที่บ างส่ว นหรือและส่วนใหญ่ อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุจบัน
๔.๓ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ เกิ ด การบุ ร ณาการ
(integration) ร่ ว มกัน กั บ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยงานราชการหรือรัฐ วิ ส าหกิ จ การวิเคราะห์ ส ภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๔.๔ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง เช่น กา
รวิ เคราห์ ห่ ว งโซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า ภายในท้ อ งถิ่ น (value-chain analysis) การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตราวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคาะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๔.๕ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลตำบลบ้ำนแซว
 ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้ ง ที่
เปลี่ยนแปลง
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
๔.๖ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๔.๗ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๔.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๙ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๐ ~

๕. ระเบียบ...

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ
ดังนี้
๕.๑ ระเบี ย บในกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ ระเบี ย บวิ ธี ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้ ดังนี้
รำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งทีใ่ ช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิ งคุ ณ ภาพ มี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ ในการน ามาหาค่ า และผลของประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๑ ~
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันได้แก่
เป็ นวิธีการติดตามและประมินผล โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารการ...
เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
๕.๒ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
(๑) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเที่ยบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสี่ ปี แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติ ดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
๖.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๒ ~
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
บ้านแซวในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตาบลบ้านแซว (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
๖.๓ กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๗.๑ ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๗.๒ เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๓ ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น
๗.๔ ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๗.๕ ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๗.๖ ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบติมีจุดแข็ ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๗ ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปั ญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่ โครงการ เพื่อให้ การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๗.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๓ ~
๗.๙ การประเมิน จะท าให้ เกิดความกระจ่างชั ดว่าโครงการใดที่ นาไปปฏิ บั ติแล้ วได้ผ ลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของ
สังคมควรจะยุ ติโครงการเสี ย เพื่ อลดความสู ญ เสี ยให้ น้ อยลง หรือในกรณี ที่ มีโครงการทีมี ลักษณะแข่ง ขันกันการ
ประเมิ น ผลจะท าให้ ท ราบว่ าโครงการใดมี ป ระสทิ ธิ ภ าพในการแก้ไขปั ญ หาของสาธารณชนสมควรสนั บ สนุ น ให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘.คณะกรรมการ...
๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว
๑.นายสมยศ
๒.นายกฤษฏา
๓.นายพนาไพร
๔.นายเกรียงเดช
๕.นายสมบุญ
๖.นายจรูญ
๗.นายวินัย
๘.นายอาพล
๙.นายทักษิณ
๑๐.นายธีรภาพ
๑๑.นายพินัย
๑๒.นายอินทร
๑๓.นายวัธกร
๑๔.นางสาววิไลวรรณ
๑๕.นางสาวกันญาวีร์

จันทรังษี
ทิวาคา
แซ่ฟุ้ง
ไกรราช
แก้วดา
จุ้ยสาย
มูลจ้อย
กุลสุทธิ
ลิ้วสวัสดิ์กุล
ยาวิชัยป้อง
ทิพย์คา
ปัญญาวงค์
วงค์คาฝั้น
จันทาพูน
สุขเกษม

รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้แทนภาคประชาคม
ผู้แทนภาคประชาคม
ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

**********************************

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๔ ~

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่ องด้วยในการจัดทาแผนพัฒ นาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แต่ทั้งนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทางของ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ เอาไว้แล้ ว ซึ่งทิศทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลด...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๕ ~

๓)
๔)
๕)
๖)

การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒ นาประเทศทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรื อเที ย บเท่ า วาระพิ เศษ เมื่อ วัน ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พั ทยา จังหวัดเพื่ อร่วมกัน วาง
ยุทธศาสตร์ วิสั ย ทัศน์ เป้ าหมายและแนวทางในการทางานร่ว มกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง เดิ ม ประกอบด้ ว ย ๘ ยุ ท ธศาสตร์ โดยหลั งจากการบู ร ณาการเป็ น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐาน...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๖ ~

๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ : การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green Growth) ประกอบด้ ว ย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทังหมด ๑๒ ประการ ดังนี
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โดยใช้ ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๗ ~
๕. นโยบายรัฐ...
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่ จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่ว มมือ ร่ว มใจของรั ฐและประชาสั งคมเพื่ อร่วมแก้ปั ญ หาเศรษฐกิจและขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชาติ ทุก มิติที่ เกิดขึ้ น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิ ดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรัก ษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุ รัก ษ์กั บการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญ หายาเสพติด โดยยึดหลั กนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ ผ ลิต ผู้ ค้าผู้ มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๘ ~

๑.๓ สนับสนุน..
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลื อ อย่างเป็ น ระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญ หาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริ มสร้ าง จิ ตสานึกและค่านิยมให้ กั บเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ยึดหลั ก ธรรมาภิบ าลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธีดาเนิ นการที่ ส ามารถปฏิบั ติให้ เกิดผลเป็ นรูป ธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์
๒.๔) ส ารวจและจั ด ท าข้ อ มู ล การกระท าผิ ด ที่ เห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ในพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ ทาผิด
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมชิ อบ
๖. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2557 – 2560 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
วิสัยทัศน์(Vision):“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้า ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
พันธกิจ ( Mission) :
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๑๙ ~
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มี
การ ขยายตัวเพิ่มขึน
๒. ส่งเสริมพัฒนาการ..
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก
ด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์ ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ :
“ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์”
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS,AC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น
3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนาสินค้าเกษตร และ
อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้
5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และกรอบความ
ร่วมมือประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : ด ารงฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู รณ์ แ ละการบริ ห ารจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๐ ~
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดย
จัดตั้งศูนย์.
จั ดตั้งศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การ Logistics และ Supply Chain ผลั กดัน ด้านโครงสร้างพื้ น ฐาน พั ฒ นา
ระบบฐานข้อมูลวิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ภาคเกษตรและอุ ต สาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณ
มาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒ นากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตร
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่
และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔)ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายเฉพาะกลุ่ม
(Niche Product)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการ
ดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชน
2) พัฒ นาและส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม และเชิงสุ ขภาพ โดย
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒ นาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศใน
กลุ่ม GMS
3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุชนมีส่วนร่วม ตลอดจน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๑ ~
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ า รงฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละบริ ห ารจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มโดยการมี ส่ ว น
ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
แนวทาง..
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดทาฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุล ของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้าและป่าชุมชน การจัดทา
Food Bank การจัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ ารวมทั้งการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื้นที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยาย
โอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS
ในการจัดทาฐานข้อมูลและนาไปใช้
4) สร้างภาคีและส่ งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลู ก
จิตสานึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณา
การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให้
น้อยลง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2557 - 2560)
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย(Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา น้าการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
พันธกิจ(Mission)
1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อ
สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจั ยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร
จัดการแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปราม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๒ ~
ปัญหา ยาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์..
เป้าประสงค์(Goal)
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ Logistics เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มประเทศ
GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน +6
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตร , OTOP, SMEs ไปยังประเทศ GMS และกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และประเทศอื่นๆ
3. เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคม ที่
มีคุณภาพและความมั่นคงของชาติ
4. เพื่อดารงความสมบูรณ์และยั่งยืนใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงราย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๓ ~

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
“ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล
ทางานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข”
๑.๓ ยุทธศาสตร์..
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืนฐาน
อื่นๆ ที่จ้าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการ
จัดทาป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. พัฒนางานด้านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดาเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาระบบชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่อสนับสนุนผลผลิต
ทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน
3. ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทา กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
4. การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจาหน่ายและการตลาด
5. พัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของ
พื้น ที่ให้ เป็ น โครงข่ายความร่วมมือ กับ จั งหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่ งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
6. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้บริการด้านภาษา
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๔ ~
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในโรงเรีย นหรือ สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ รองรับ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สนับสนุ นการเรียนรู้คู่คุณธรรม รวมกับสถาบั นทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คานึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
5. พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน และเทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม่ เพื่ อ เปิ ด โอกาสการเรีย นรู้อ ย่ า ง
กว้างขวางและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริ ก ารสาธารณสุ ข การอนามั ย ครอบครั ว การ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคีเครือข่าย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนั บสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒ นาคุณภาพชีวิต เด็ก
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. สนับ สนุน ที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้ มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
5. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนการให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบี ยบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสาคัญ
กับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และ
การค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียในชุมชน มลพิษทาง
อากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการดาเนินการอนุรักษ์การ
คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ น้า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดาริ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๕ ~
3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้า(Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้าและ
ตะกอน เสริมความสมบูรณ์

ยุทศาสตร์ที่ ๖..
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคส่วน
3. พั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการคลั ง วิ ธี ก าร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. พัฒ นาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร การลด
อุบัติเหตุ การบริหารจัดการ
6. พัฒนาและบริหารภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
การบูรณาการร่วมกัน
๗. แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดทาแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกาหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้
๑) แผนทาเอง
๒) แผนขอความร่วมมือ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๖ ~
๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดาเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้า ไฟฟ้าส่องสว่าง
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ เช่นการขุดลอกคู่คลอง จัดหารเหล่องน้าเพื่อการเกษตร
๓) ด้านการเกษตร..
๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ
๔) ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิ ช ยกรรมและการท่ องเที่ยวและกีฬ า เช่น ส่ งเสริม กิจกรรมให้ มีการ
ท่องเที่ยว การจัดทาการแข่งขันกีฬา
๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด
๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่าไม่มีความรู้เพียงพอ
๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น
๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.
๘. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การสารวจข้อมูลเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดยให้ควสามสาคัญกับข้อมูล
ดารเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้า เช่น
ปริมาณน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่มนุษ ย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้า โดยให้จัดทาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้าเพื่อเทศบาลจะได้นาบรรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแห่งประเทศไทย ดาเนิน การจัดทาแบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๗ ~
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสารวจมีดังนี้
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร
ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทาเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ
(๑) ด้านเกษตร
(๒) ด้านแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
(๓) ด้านแหล่งน้าทางการเกษตร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต้าบลบ้านแซว
“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น
2. บารุงศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. บารุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต
๔. แนวทางการการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่กาหนดไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๘ ~
 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจาเป็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร
 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา
 สนับสนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตาบลบ้านแซว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒..
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต บนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
 ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
งาม
 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 ส่งเสริมการทะนุบารุงศาสนา และจริยธรรม
 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ
 พัฒนาสถานีอนามัย และสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการ
ประชาชน
 ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน
 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๒๙ ~
 ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
 ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ และส่งเสริมระบบการเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์
 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้สอดคล้อง...
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน ท่าเทียบเรือ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
 พัฒนาระบบมวลชนและวิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด
 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้าเพื่อสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ บนพื้นฐานความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับทุก
ภาคส่วน
 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน
 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 ส่งเสริมการพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
****************************

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๐ ~

ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
(Performance Indicators)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลบ้านแซว ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลบ้ านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)
และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่ อ ไปเงื่ อ นไขส าคั ญ ของตั ว แบบบ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ก็ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (key
stakeholders) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การดาเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิ บัติงานจะเริ่มจาการกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกาหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(eariy warning system) เพื่ อให้ ทราบข้อผิ ดพลาดจากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็น
๒. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สาเร็จหรือไม สาเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุ
ประสงค์อย่างมี..
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๑ ~
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร
เงิน รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ นใหขา
ราชการทางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน..
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๒ ~

ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ การกาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) และที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
(๒) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)
(๓) การนาแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๓๐ คะแนน
= ดีมาก
คะแนน ๒๕ ขึ้นไป
= พอใช้
ต่ากว่า ๒๐
= ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๓ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
 มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การดาเนินการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการได้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )












ตัวบ่งชี้ที่ ๒...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๔ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาตร์
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา การประเมินคุณภาพ
๑๐๐ คะแนน
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ของแผน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
คะแนนที่ได้
๕

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ของเทศบาลตาบลบ้านแซว
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๓.๑ วิสยั ทัศน์
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
รวม
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓...
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๕ ~

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
 มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
การดาเนินการ
กาหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
มีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )












รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๖ ~

ตัวบ่งชี้ที่ ๔...
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี
คะแนนที่ได้ ๔ .
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาสี่ปี
การติดตามและประเมินผล
๙๘ คะแนน
๔
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โครงการสาหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนน
ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๙
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มคี วามเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้ถูกต้อง
๕
๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๔ ปี)
๓
๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕
๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๔
๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
๕
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๗ ~
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

๓
๑๐๐

๓
๙๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๕..
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
 ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
 ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
การดาเนินการ
จานวน
โครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)
๑๖๗
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๑๒๓
๒๕๖๑
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๑๒๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การดาเนินงานจริง ประจาปีงบประมาณ
๕๗
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง
มีนาคม ๒๕๖๑)
หมายเหตุ

:

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ร้อยละ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๐ .
คะแนน

๗๓.๖๖

-

๑๐๐

-

๔๖.๓๕

๔

-

คานวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

รายละเอียดโครงการที่ดาเนินการจริง ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
๑
โครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นาชุมชน
๒
อุดหนุนที่ว่าการอาเภอเชียงแสน ตามโครงการสนับสนุนงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ประจาปี 2561
๓
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน
๔
โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย
๕
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
213,900.00
50,000.00
15,990.00
29,800.00
19,050.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๘ ~
๖
๗

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านแซว
โครงการรักษ์น้า รักป่า รักษาแผ่นดิน

ลาดับ
ที่
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

ชือ่ โครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสบทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ทต.บ้านแซว
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต wifi
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา อินเตอร์เน็ต ADSL
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสมุด
ค่าปัญจัยพื้นฐานสาหรับเด็กยากจน
ค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เงินรายหัว)
ค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัวส่วนเพิ่ม)
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่าอาหารเสริม (นม) รร.ทต/รร.สพฐ
อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.
ค่าอาหารกลางวัน ศูนพัฒนาเด็กเล็ก
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.
ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์

29,900.00
750.00

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
5,349,200.00
2,903,200.00
230,000.00
459,594.00
641,722.00
493,320.7๐
6,599.66
16,300.00
19,050.00
15,900.00
21,000.00
295,020.00
20,000.00
7,200.00
9,600.00
100,000.00
19,000.00
136,050.00
136,050.00
23,830.00
34,385.00
839,117.28
1,802,000.00
415,200.00
278,800.00
140,478.48.00
45,000.00
145,100.00
49,220.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๓๙ ~
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
ลาดับ
ที่
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา อปท.
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนกลุ่ม รร.ตาบล
ค่าวัสดุสานักงาน สานักปลัด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ค่าวัสดุสานักงาน กองช่าง
ค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้า
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
ค่าวัสดุสานักงาน กองคลัง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น กองคลัง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
ค่าไฟฟ้า กองคลัง
ค่าน้าประปา กองคลัง
ค่าโทรศัพท์ กองคลัง
ค่าไปรษณีย์ กองคลัง
ค่าอินเตอร์เน็ต กองคลัง
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ กองคลัง
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กองคลัง
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ กองคลัง

40,923.00
65,046.00
19,195.8๐
35,747.31
3,800.00
งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
19,885.00
128,600.00
158,595.57
20,000.00
10,278.50
90,020.00
20,000.00
30,000.00
155,085.23.00
9,815.00
17,247.36.00
5,449.00
4,6063.50
750.00
29,900.00
8,580.00
รวมเงินทั้งสิ้น 15,813,758.39

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๔๐ ~

ตัวบ่งชี้ที่ ๖...
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ไม่มีผลกระทบ
ได้ ๕ คะแนน
 มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได้ ๔ คะแนน
 มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
ได้ ๓ คะแนน
 มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
จานวน
ผลกระทบ
โครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
๕๗
ไม่มีผลกระทบ
(ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖+)

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .

๕

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๔๑ ~

๔.๔ สรุปผล...
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลาดับที่
ตัวบ่งชี้
๑
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
๒
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
๓
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี
๔
คุณภาพแผนพัฒนาสามปี
๕
การดาเนินโครงการ
๖
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

คะแนนทีไ่ ด้
๕
๕
๕
๔
๐
๕
๒๔

ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๔ คะแนน ซึง่ ต่ากว่า ๒๕ คะแนน คือต้อง
ปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดาเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนิ นโครงการของเทศบาลบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดเอาไว้ในแผนพัฒ นา จึงเห็นควรผู้บริหาร
เร่งรัดการดาเนิ น โครงการ เนื่ องจากในครึ่งปีงบประมาณ เทศบาลสามารถดาเนินการได้เพียงร้อยละ ๔๖.๓๕
อาจจะทาให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และ
อาจทาให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน เพราะไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญ หาให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการสูงสุดของประชาชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๔๒ ~

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัตงิ านรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ชื่อโครงการ : ..............................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .................................................ตาแหน่ง ..............................................
สังกัด : สานัก/กอง ...................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็ น โครงการที่ป ระชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็ นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
...................................................................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ไช่

ไม่ไช่

**************************
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๔๓ ~

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตาบลบ้านแซว ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้ อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๔๔ ~

แบบที่ ๑...
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตาบลบ้านแซว.................................................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของเทศบาลมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ



















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

~ ๔๕ ~
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์




แบบที่ ๒...
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยมี ก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านแซว
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน
กรรมวิธีการติดตามและประมินผล คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง ถนนรางระบายน้า หนอง คลอง สระ สวนสาธารณะ เป็นต้น
วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบ้านแซว ได้มีการ
การติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล แบ่งตามรายไตรมาส ดังนี้
๑.1 ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
1
2

ที่ดิน ชร.606 15-3-83
ที่ดิน ชร.607 0-1-41

3

ที่ดิน ชร.608 12-3-10

ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ประจาปี 256๑
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า
2

โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว

ผลการติดตามและประเมินผล
ที่ดินทุกแปลงยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ
๑.๒ สิ่งก่อสร้าง
1

อาคาร ดังนี้
อาคารสานักงาน

17

ปรับปรุงห้องน้าสานักงาน

2

โรงฆ่าสัตว์ ม. 2

18

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบี้ยง ศพด ม.11

3
4
5
6

ป้ายประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
ป้ายศูนย์ อปพร.
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์

19
20
21
22

โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแซว(ตอกเสา)
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านแซว ม.1
โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ม.10วังซาง

7
8
9
10

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
ป้ายเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ต่อเติมโรงครัว สานักงานอบต.
อาคารสานักงาน

23
24
25
26

โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ ณปนสถาน ม.8
โรงอาหาร อาคาร คศล. ขัน
้ เดียว 1 หลัง
ห ้องน้ า 4 ทีน
่ ั่ ง
อาคาร ป.1 ตึก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)
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ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ม.2

27

ชร.017 อาคารเรียนเด็กเล็ก 4 ห ้องเรียน

12

ก่อสร้างอาคารเวรยาม อบต.

28

บ ้านพักครู 3 หลัง

13
14

ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ปรับปรุงห้องพัสดุ

29
30

15

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์

31

ศาลาเอนกประสงค์
่ มแซมโรงอาหาร
ปรับปรุงซอ
่ มแซมห ้องโสตฯ
ปรับปรุงซอ

16

ห้องน้าโรงเรียน

32

่ มแซมอาคารเรียน (ทาส)ี
ปรับปรุงซอ

33
34

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อมวางท่อ ม.10
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1,3,5,8,14

ผลการติดตามและประเมินผล
อาคาร (๑) – (32) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ
ถนนและรางระบายน้าในความรับผิดชอบของเทศบาล
1 ขุดบ่อบาบัดน้าเสียโรงฆ่าสัตว์
2 ขุดบ่อบาบัดน้าเสียโรงฆ่าสัตว์
3
4
5
6

ซ่อมแซมคอสะพาน
ขุดบ่อทิ้งขยะ ม.1
ซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานีสูบน้า
ซ่อมแซมสถานีสูบน้า

35
36
37
38

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.บ้านท่าขันทอง ม.3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกว๊าน ม.9
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. บ้านสวนดอก ม.8
โครงการก่อสร้างเตาเผาเชิงตะกอน บ้านเกาะผาคา ม.6

7
8
9

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6

39
40
41

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.บ้านทุ่ง ม.2
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.บ้านทุ่ง ม.2
โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี บ้านหัวกว๊าน ม.15

10

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15

42

โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี บ้านสวนดอก ม.8

11
12
13

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.13
โครงการเทลานคอนกรีตสุสาน ม. 5

43
44
45

โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนตัวอย่าง ม.1
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้า บ้านวังซาง ม.10
โครงการจัดซื้อวัสดุประปา บ้านสบกก ม.7

14

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4

46

โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องกรอกน้าชนิดเหล็ก

15
16

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12.1

47
48

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแซว ม.1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง ม.2

17
18
19

โครงการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร ม.9
โครงการติดตั้งสัญญาไฟเตือน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าม.1

49
50
51

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าขันทอง ม.3
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเดือ ม.4
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านป่าตึง ม.5

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

20

-๔๘ โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านแม่แอบ ม.11 เชื่อม ม.12

52

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกาะผา ม.6

21

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.)ซอยข้าง ศพด. ม.1

53

โครงการก่อสร้างเทลาน ฌาปนสถาน ม.7

22
23

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า (คสล.)พร้อมวางท่อฯม.3
วางท่อระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ม.2

54
55

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยกวาน ม.9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านวังซาง

24

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า (คสล.)บ้านแซว ม.1

56

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แอบ ม.11

25
26

โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ม.3
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า (คสล.) ม.5

57
58

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย ม.12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย ม.12.1

27

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า (คสล.) พร้อมวางท่อ ม.14

59

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยน้าเย็น ม.13

28

โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนบ้านเกาะผาคา ม.6

60

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแซวกลาง ม.14

29
30
31
32

โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ม.9
โครงการจัดซื้อท่อระบบน้าประปา บ้านแซว ม.1
โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมวางซัมเมิ้ลซิเบิ้ล ม.7
โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ม.14

61
62

โครงการติดตั้งสัญญาไฟเตือน
โครงการติดเสียงตามสาย บ้านแม่แอบ ม.11

ถนนและรางระบายน้าในความรับผิดชอบของเทศบาล ไตรมาสที่ 1 ประจาปี 256๑
63 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า โรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว หมู่ที่ 1
64 ก่อสร้างรั้วตาข่ายพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว หมู่ที่ 1
65
66
67

ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมวางท่อ คสล. บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ที่ 12
วางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 5 บ้านแซว หมู่ที่ 14

68

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 งวดที่ 3

69

ขุดสระเก็บน้า เพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11 พร้อมป้ายโครงการ

๒. ครุภัณฑ์
๒.๑ ครุภัณฑ์สานักงาน
1
2

เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh FT 5632
เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อkyocera HM-2050

60
61

โต๊ะทางาน ป้องกัน
โต๊ะประชุม ขาแสตนเลสพับได้ (10*3,500 )

3
4
5

เครื่องโทรสาร รุ่น KK-MB7720X
เครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ (3 เครื่อง)

62
63
64

โต๊ะหินอ่อน (10*1,500 )
โต๊ะทางาน ( 3*2200 )
โต๊ะเอนกประสงค์ ขาพับได้ ( 6*2200)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)
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เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อฟูจิบิชิ ขนาด 25,000BT

65

โต๊ะเอนกประสงค์ ขาพับได้ ( 9*3400)

7

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน ( 33,300*3)

66

โต๊ะเหล็กขาพับได้

8
9

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน ( ...........*2)
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน

67
68

โต๊ะเหล็กขาพับไม่ได้
โต๊ะขาพับได้

10

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน

69

โต๊ะเหล็กแบบกลม

11
12

เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน (รับบริจาค)
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน

70
71

โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
โต๊ะทางาน 3 ลิ้นชัก

13

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน

72

ตู้นิรภัย

14

เครื่องชั่งน้าหนัก ยี่ห้อ Europe

73

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบอาตานิ

15
16
17
18

เครื่องวัดส่วนสูง ยี่ห้อ Sport land
พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว
พัดลมโคจรติดเพดาน (52 *1,400 ตัว )
พัดลมเพดานพร้อมสายไฟ (7*1,550)

74
75
76
77

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก มอก.
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน มอก. ยี่ห้อไทโย

19
20
21
22

พัดลมเพดาน
เก้าอี้พลาสติก 50 ตัว*100 บาท
เก้าอี้สาหรับคอมพิวเตอร์
เก้าอี้สานักงาน ( 900*9 )

78
79
80
81

ตู้วางเอกสารแบบเฉียง
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน มอก. ยี่ห้อไทโย
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก
ตู้เหล็กบานเลื่อน2 ตัว

23
24
25

เก้าอี้พนักพิง ลายหินอ่อน ( 200 ตัว*195 )
เก้าอี้จัดเลี้ยง (จานวน 50*360 )
เก้าอี้ทางาน (จานวน 3*650)

82
83
84

ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน
ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบทึบ
ตู้เหล็กเอกสาร 15 ลิ้นชัก

26

เก้าอี้ทางานระดับ 3

85

ตู้เหล็กผ่าน มอก. ชนิด 2 บาน

27
28
29

เก้าอี้ทางานระดับ 3
เก้าอี้ทางานระดับ 2 (1,700*2)
เก้าอี้ทางานระดับ 1 (จานวน 2*900 )

86
87
88

ตู้เหล็กผ่าน มอก. ชนิด 2 บาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตู้ไม้บานเลื่อน ( จานวน 5 ตู้*6,000 )

30

เก้าอี้ทางานระดับ 2

89

ตู้สาขาโทรศัพท์

31
32

เก้าอี้ฟังบรรยาย (จานวน 210*60 )
เก้าอี้ทางาน(จานวน 6*750)

90
91

ตู้ไม้โชว์ลอย
ตู้ไม้โชว์ตั้งพื้น

33
34

เก้าอี้ทางาน(จานวน 5ตัว
เก้าอี้สานักงาน 3-4

92
93

ที่เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
ตู้ไม้เอนกประสงค์ติดผนัง

35

เก้าอี้สานักงาน 5-6

94

ตู้ไม้ชั้นวางหนังสือ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
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-50 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด
โต๊ะทางาน
โต๊ะเหล็ก จานวน1 ชุด
โต๊ะประชุมและเก้าอี้
โต๊ะเอนกประสงค์ศูนย์ประสานงาน
โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
โต๊ะทางาน
โต๊ะทางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้เบาะหนัง (3,000*5)
โต๊ะพับแบบตรง 20 ตัว
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 6 *2,000 บาท
โต๊ะทางานระดับ 1-2 จานวน 5*1,800
เอนกประสงค์ จานวน 4 *2,000
โต๊ะพับประชุม จานวน 10 *1,920
โต๊ะคอม จานวน 1 ตัว
โต๊ะทางานระดับ 3 จานวน 1 ชุด
โต๊ะทางานระดับ 3 จานวน 1 ชุด
โต๊ะคอม จานวน 1 ตัว สานักปลัด
โต๊ะคอม จานวน 1 ตัว ช่าง
ตู้เก็บเอกสารศูนย์เด็กเล็ก จานวน 24*3,890
โต๊ะพร้อมเก้าอี้แบบชุด ระดับประถมวัย(โรงเรียน)
โต๊ะทางานพร้อมกระจก ( 6,500*2 )
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ตู้ไม้ใส่จดหมาย
ตู้ไม้ติดผนัง กระจกบานเลื่อน ( 7 ตู้*3,500 )
ตู้เก็บเอกสารเอกสารแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก
ตู้เก็บข้อมูลภาษี
ตู้เก็บเอกสารศูนย์เด็กเล็ก ( จานวน6*3,926 )
ตู้เก็บเอกสาร (ห้องถ่ายเอกสาร)
ตู้เก็บเอกสาร 15ลิ้นชัก(2*4850)
เคาร์เตอร์สานักงาน
เคาร์เตอร์สานักงาน
แท่นบรรลังห้องประชุม
เตียงเวรยาม
ชั้นวางเอกสารแบบโปร่ง 4 ชั้น
ชุดรับแขก โซฟาหนังสีดา ( ชุดใหญ่ )
ชุดรับแขก
ชุดรับแขก
ชุดรับแขก ชนิดไม้ไผ่ ( 2,500*10 )
ศาลพระภูมิ
เครื่องเจาะกระดาษ
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(2*43500)
เก้าอี้จัดเลี้ยง (จานวน 50*550 )
โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องโทรสาร (FAX)
เครื่องปรับอากาศ
กันสาดหน้าสานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน ไตรมาสที่ 1 ประจาปี 256๑
120 ครุภัณฑ์ เก้าอี้สานักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลัง
2 รถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อ มาสด้า
-๕๑ -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รถบรรทุกไทยแลนด์ (อีแต๋น)
รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ HINO
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
จักรยานยนต์ ขนาด 135 ซีซี ยามาฮ่า
จักรยาน ( 4,977*10 )
จักรยานยนต์ ฮอนด้า 110 ซีซี รุ่นNBC110KDFE
จักรยานยนต์ ฮอนด้า (กญ 4207)
รถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู
รถกู้ภัย แบบมีช่องด้านหลัง
จักรยานยนต์ ฮอนด้า (กองการศึกษา)
จักรยานยนต์ ฮอนด้า (กองสาธารณสุข)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2561
14 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
2.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบน้าซัมเมอร์
เครื่องสูบน้าไฟฟ้า
เครื่องสูบน้า 3 ใบผัด
เครื่องสูบน้า
เครื่องปั๊มน้า โอโตเมติก 130 ไมล์
เครื่องสูบน้า ดีเซล
เครื่องสูบน้า บาดาล
เครื่องสูบน้า บาดาลซัมเมริส์ ( 32,000*2 เครื่อง )
เครื่องสูบน้า หอยโข่ง
เครื่องพ่นหมอกควัน(ไอจีบารุ่น TF 35 )
เครื่องตัดหญ้า
เลื่อยยนต์
เลื่อยไฟฟ้า
เครื่องสีข้าวโพด
ถังน้าไฟเบอร์กราส 4 ชุด
ถังเก็บน้า คสล.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ถังเหล็กกรองน้าประปาภูเขาม.9
เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลน้าตื้น
เครื่องกรองน้า
เครื่องกรองน้าหมู่ที่ 14
เครื่องสูบน้า WCM3705
เครื่องสูบน้า WCM2205
เครื่องสูบน้า WCM 2205 FS
เครื่องพ่นหมอกควัน(ไอจีบารุ่น TF35)
เครื่องปั๊มน่าหอยโข่ง
เครื่องไดโว่สุบน้าแบบจุ่ ม
เครื่องซับเมิสซิเบิ้ล
เครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ
เครื่องปั้มน้าหอยโข่ง
เครื่องพ่นหมอกควัน(ไอจีบารุ่น1 แบบระบาย)
เครื่องซัมเมิสซิเบิ้ล
เครื่องปั้มน้าอัตโนมัติ

37
38

เครื่องสูบน้าหอยโข่ง
เครื่องซัมเมิสซิเบิ้ล
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ถังเก็บน้า คสล.ม.9
ถังเก็บน้า สานักงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
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19
20

ถังเก็บน้า บ้านห้วยข่อยหล่อย
ถังเหล็กกรองน้าประปาภูเขาม.4

2.4
1
2
3
4
5
6

ครุภัณฑ์งานดนตรีและนาฏศิลป์ฯ
กลอง
ฆ้อง
ปี่
ฉาบ
คีย์บอร์ด Casio WK-1800
ชุดเครื่องดนตรีไทย

๒.๕ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1 กล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมขาตั้งอลูมิเนียม
2 ไม้สต๊าฟ (แบบชัก)
3 ลูกปูนแบบหล่อคอนกรีตพร้อมเหล็กกระทุ้ง
4 ล้อวัดระยะทาง ROTO-SURE
5 เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน ยี่ห้อ BMI
6 เครื่องสารวจ
7 เครื่องจับพิกัด
8 สว่านไฟฟ้า
9 เครื่องปั่นไฟ GX-200
10 เครื่องปั่นไฟ MP-6500E
๒.๖ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 เครื่องเสียงตามสาย
2 เครื่องขยายเสียง
3 ไมโครโฟน 4 ชุด
4 ไมโครโฟน ในห้องประชุม 20 ตัว

39

ไดโว่สูบน้า

11
12
13
14
15
16
17
18
19

เครื่องสกัดคอนกรีตMAKITA HM 1306
คีมย้าหางปลา
เครื่องเชื่อมโลหะ
เครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องตบดิน
สว่านไฟฟ้า
เลื่อยยนต์
ชุดเก็บลูกบาศก์คอนกรีต
ชุดเก็บทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต

16
17
18
19

วิทยุเทปติดรถยนต์
วิทยุเทปติดรถยนต์
วิทยุรับ-ส่ง
ไฟแวปติดรถกู้ภัย

20
21
22
23
24

วิทยุสื่อสาร DH-3600 จานวน ( 20*4900)
วิทยุสื่อสาร จานวน 16 เครื่อง รุ่น PHS 3600
วิทยุสื่อสาร จานวน 15 เครื่อง
วิทยุสื่อสาร ( 4 เครื่อง * 7,500 )
เสาอากาศ
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ไมโครโฟน ในห้องประชุม 20 ตัว
ไมโครโฟนประกาศพร้อมกระดิ่ง
Mic ติดเครื่องเสียงห้องประชุม
แอมป์ติดห้องประชุม
แอมป์ติดห้องประชุม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
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10
11
12
13
14
15

แอมป์ติดห้องประชุม (1*24,000 )
ลาโพง 4 ตัว
ลาโพง 6 ตัว
ลาโพงพร้อมตู้ 2*8,500
ลาโพง จานวน 5ตัว (5*1,800)
ลาโพง จานวน 2 ชุด (2*13,000)

25
26
27
28
29
30
31

เครื่องขยายเสียงพร้อมชุด NPE MFC1000
วิทยุสื่อสาร HAMTEC รุ่นHT-R175(19*2620)
วิทยุสื่อสาร(4*2500)
ตู้ลาโพง USK-15V
เครื่องบันทึกเสียง
วิทยุสื่อสาร (13*2,600)
เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุแม่ข่าย

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กล้องถ่ายรูป DV150ซัมซุง
กล้องถ่ายรูป DSC-WX80
กล้องถ่ายรูป NX2000
กล้องถ่ายรูปEDS-600D
กล้องถ่ายรูปconnon 1xus 145(12*3605)
กล้องถ่ายรูป SAMSUNG DV150F
กล้องถ่ายรูป
กล้องถ่ายรูป(2*3710)
เครื่องโปรเจ็คเตอร์
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (3*7,690)
โทรทัศน์สี AKAi

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2561
32 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
๒.๗ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 โทรทัศน์สี 21 นิ้ว ฟิลิปป์ 1 เครื่อง
2 เครื่องโทรทัศน์สี 21 นิ้ว 6 เครื่อง
3 เครื่องโทรทัศน์สี LG
4 กล้องถ่ายรูป รุ่น S760 จานวน ( 13*5,300 )
5 กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น DSC ป้องกัน
6 กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น DSC การศึกษา
7 กล้องถ่ายรูป DSC-W310
8 กล้องถ่ายรูป DSC-W630
9 กล้องถ่ายรูป EOS 1100D
10 กล้องถ่ายรูป EC-WB150F
11 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
12 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
13 กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
14 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
15 เครื่องโปรเจ็คเตอร์
-54 ๒.๘ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1 เครื่องยูนิตทาฟัน
2 เครื่องดดเสมหะ
3 เครื่องฉายแสง
4 เครื่องขูดหินปูน
๒.๙ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 ตู้เย็น 5 คิว จานวน 1 ตู้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
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ตู้เย็นโตชิบา จานวน 6 ตู้
เครื่องทาน้าเย็น 1 เครื่อง
ตู้ทาน้าเย็น
ตู้เย็น ศพด.ม.7
คูลเลอร์สแตนเลส 2 ก๊อกใหญ่
กระติกน้าร้อน
เครื่องทาน้าอุ่นระบบแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 11ชุด
ถังต้มน้าไฟฟ้า
เครื่องดูดผุ่น
เครื่องทาขนมทองม้วน
เครื่องทาน้าเย็น2*3400
เครื่องเตรียมอาหาร WTI-168A
เครื่องอบลมร้อน(หม้ออบไฟฟ้า)
ตู้เย็น (ศพด.11)
ตู้เย็น (กองสาธารณสุข)
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (2*9500)
เตาแก๊ส

๒.๑๐ ครุภัณฑ์การศึกษา
1 เครื่องเล่นสนาม
2 เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
๒.๑1 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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อุปกรณ์ดับเพลิง จานวน 19 ซุ้ม
ซุ้มดับเพลิง จานวน 19 ซุ้ม
เครื่องปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์
เครื่องตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์
ชุดดับเพลิง (2*10000)
ท่อดูดตัวหนอน
สายดูดน้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว
สายดูดน้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว(2*15000)

๒.๑2 ครุภัณฑ์กีฬา
1 โต๊ะเทเบิลเทนนิส

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
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2
3
4

เครื่องออกกาลังกาย(2*25000)
เครื่องออกกาลังกาย 12 ชุด
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 70 เครื่อง

๒.๑3 ครุภัณฑ์สารวจ
1 เทปวัดระยะ(2*4450)
2 ล้อวัดระยะ
๒.๑4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 เครื่อง POCKET PC ( 4 เครื่อง )
2 เครื่องปริ้นเตอร์สี ขนาด A3 i6500
3 เครื่องปริ้นเตอร์รุ่น HP pirotosmart 475
4 เครื่องปริ้นเตอร์ HP lacer jet 1020
5 เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน6 เครื่อง
6 เครื่องปริ้นเตอร์ A3 รุ่น i 8600
7 เครื่องปริ้นเตอร์ (จานวน 3* 10,726.67)
8 เครื่องปริ้นเตอร์ (จานวน 1 เครื่อง)
9 เครื่องปริ้นเตอร์ Epson รุ่น TX 210
10 เครื่องปริ้นเตอร์ แคนนอล IP4760
11 เครื่องปริ้นเตอร์ PW1102
12 เครื่องปริ้นเตอร์ MP287 ( 4,000*3 )
-56 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

เครื่องปริ้นเช็ค รุ่น HCCPR3
เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น ip 3680
เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น L210
เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น L110
เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น L210
เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น P1102
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รุ่น EXPLOVER
เครื่องคอมพิวเตอร์ Ram 512 MB
เครื่องคอมพิวเตอร์จอ LCD 17นิ้วUBS850VA
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จอ CDD
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง รุ่นSynnex (24,500*4)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
2.15
1
2
3
4
5
6

เครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (จานวน2*22500 )
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ SVOA 1 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (โรงเรียน )
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 2 ชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ อินเทล 2*20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ครุภัณฑ์อื่นๆ
เครื่องฉีดน้าพร้อมอุปกรณ์
นั่งร้านเหล็ก (20*2,000 )
ขาวางพวงมาลา จานวน 50 อัน
ฟลอร์ไม้
โครงเต้นท์ ( 11,850*6 ชุด )
ผ้าใบเต้น ( 34 ผืน *5,000 )
-๕๗ -

ผลการติดตามและประเมินผล
การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว เทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพ
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีดังนี้
(๑) นายพินัย ทิพย์คา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
(๒) นายวัธกร วงค์คาฝั้น
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ
(๓) นายสถาพร แก้วดา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(4) นายจักรพล ขันใจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า ไม่มีพัสดุที่ชารุด ประจาปี 2561
๓. วัสดุ
วัสดุที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบติงาน ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยรายละเอียดดังนี้
๓.๑ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกาฯลฯ
๓.๒ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
๓.๓ วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาทาความสะอาดพื้น แก้วน้า
๓.๔ วัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย สี ตะปู สังกะสี กระเบื้อง
๓.๕ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถ
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๓.๖ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง
๓.๗ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ทรายอะเบต กาจัดลุกน้า เคลือบสาร เทมีฟอส อะตอม 1SG
๓.๘ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตูรพืชและสตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย
๓.๙ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิวล์ ไมค์ลอย
๓.๑๐ วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดชนเผ่า
๓.๑๑ วัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ตาข่ายวอลเลย์บอล ตาข่ายตะกร้อ ตาข่ายฟุตบอล
๓.๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD หมึก
๓.๑๓ วัสดุการศึกษา เช่น ของเล่นเด็ก เครื่องเล่นพลาสติก สื่อการศึกษา
๓.๑๔ วัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง
ผลการติดตามและประเมินผล
เทศบาลได้ดาเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป การจัดซื้อวัสดุ
ของเทศบาลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ และมีผู้รับผิดชอบในการควมคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้
วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้นาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
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(ตอกเสา)

หลัง
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รียน
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