ประกาศเทศบาลตาบลบ้านธิ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
ของเทศบาลตาบลบ้านธิ
-----------------------------------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กาหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กาหนดแนวทาง
วิธีการ และให้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) ของเทศบาลตาบลบ้านธิเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้
รายการ

ปี ๒๕๕๕

จานวนโครงการ
จานวนงบประมาณ

๓ ปี

๒๐๑
๖๒๕
๑๑๔,๓๖๒,๖๒๕ ๒๔๑,๓๒๘,๑๒๕

ดาเนินการจริง
๑๑๘
๑๒,๗๖๓,๓๐๐

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ

ร้อยละ
ของ
ปี ๒๕๕๕
๕๙
๑๑.๑๖

ร้อยละ
ของ
๓ ปี
๑๙
๕.๒๙

คานา
------------------------------------------------------------------------

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล เป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับ
ผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัตงิ านในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา เพื่อวัดผลการดาเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงาน
ได้บรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาในอนาคตสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) ของเทศบาล
ตาบลบ้านธิ เป็นการติดตามผลการปฏิบัตงิ านในช่วงปีงบประมาณที่ผา่ นมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕ ) โดยดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ด้าน
สังคม / ศาสนา / ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ด้าน
การศึกษา และการกีฬา ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร เพื่อวัดผลการดาเนินงานว่าสามารถ
ปฏิบัตงิ านได้บรรลุวตั ถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทารายงานผล
เสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในปีต่อไป
การจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
ของเทศบาลตาบลบ้านธิ
ฉบับนี้ ได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
จนทาให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์
สาหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ตัดสินใจบริหารจัดการ ทรัพยากรและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิน่ มี
การพัฒนาอย่างแท้จริง

(ก)

สารบัญ
------------------------------------------------------------------------

หน้า
(ก)
(ข)
๑

คานา
สารบัญ
บทที่ บทนา
บทที่ ๑
๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล
๔
๑.๒ ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
๔
๑.๓ รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ
๕
๑.๔ ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖) ๖
ของเทศบาลตาบลบ้านธิ
๑.๕ บทสรุป
๘
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
๒.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๙
๒.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๑๐
๒.๓ บทสรุป
๑๑
บทที่ ๓ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑๒
๓.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๑๒
๓.๓ บทสรุป
๑๓
บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม / ศาสนา /
ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
๔.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑๔
๔.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๑๔
๔.๓ บทสรุป
๑๕
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
๕.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑๖
๕.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๑๖
๕.๓ บทสรุป
๑๗

(ข)

สารบัญ (ต่อ)
------------------------------------------------------------------------

หน้า
บทที่ ๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑๘
๖.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๑๘
๖.๓ บทสรุป
๑๙
บทที่ ๗ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๗.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๒๐
๗.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๒๐
๗.๓ บทสรุป
๒๑
บทที่ ๘ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๘.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๒๒
๘.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๒๒
๘.๓ บทสรุป
๒๓
บทที่ ๙ บทสรุป
๘.๑ สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๒๔
๘.๒ สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
๒๔
๘.๓ ข้อเสนอแนะ
๒๔
๘.๔ ปัญหาและอุปสรรคในการนาแผนไปปฏิบัติ
๒๕

(ค)

บทนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ
“ เศรษฐกิจดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรพัฒนา ชาวประชาใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ
๑. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สามารถดารงอยู่ได้
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ
๕. พัฒนาการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยมีการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย
๖. พัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคภัยต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบ้านธิ มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน้า
แนวทางที่ ๓ การปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระบบไฟฟูา,ไฟฟูา สาธารณะ, ไฟฟูาเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ ๕ ปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้า
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาระบบเครือข่ายตลาด การจัดตั้งตลาดกลาง และศูนย์จาหน่ายสินค้าotop ในตาบล
แนวทางที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงานแก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ศาสนา/ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ ๒ การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา พุทธศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภายในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๕ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ ทางการสร้างจิตสานึก และการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒ การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ปะชาชน
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
แนวทางที่ ๕ การปูองกันและควบคุมโรคระบาด
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๑ ทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
แนวทางที่ ๓ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางที่ ๕ การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
แนวทางที่ ๕ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
-----------------------------------------------------------------

(๒)

แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านธิ
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๕. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
๑๐.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

(๓)

บทที่ ๑
------------------------------------------------------------------------

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่ง
กาหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทาให้เห็นความจาเป็น
ในการดาเนินการแก้ไข
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน หรือ
อาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่
ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
๑.๒ ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สาคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
จะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้
๑) สามารถเฝูาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ และให้หลักสาหรับแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจาเป็น
๓) สามารถจัดทาระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
๔) มีข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินว่า จะบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่
สาหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า
๑) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
๒) วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
๓) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเปูาหมาย
๔) ตัวชี้วัดที่นามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสาเร็จและควรสานต่อบ้าง
๖) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
๗) ควรปรับวัตถุประสงค์และเปูาหมายในแผนอย่างไร√
(๔)

๑.๓ รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๗ ด้านแต่ละ
ด้านมีจานวนโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผน ดังนี้
๑.๓.๑ จานวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี
พ.ศ.
จานวนโครงการ
ร้อยละ
จานวนงบประมาณ
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๐๑
๓๒.๑๖
๑๑๔,๓๖๒,๖๒๕
๔๗.๔๐
๒๕๕๖
๒๑๕
๓๔.๔๐
๖๕,๔๘๐,๕๐๐
๒๗.๑๓
๒๕๕๗
๒๐๙
๓๓.๔๔
๖๑,๒๑๕,๐๐๐
๒๕.๔๗
รวม
๖๒๕
๑๐๐
๒๔๑,๓๒๘,๑๒๕
๑๐๐
ตารางที่ ๑ จานวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี
๑.๓.๒ จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
๖๐
๗๔
๖๔
๒. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๒๗
๒๗
๒๗
๓. ด้านสังคม/ศาสนา/ขนมธรรมเนียมประเพณี
๓๒
๓๒
๓๓
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓
๓
๓
๕. ด้านการศึกษา และกีฬา
๓๐
๒๘
๓๑
๖. ด้านระบบสาธารณสุข
๑๙
๑๙
๑๙
๗. ด้านการเมืองการบริหาร
๓๐
๓๒
๓๒
รวม
๒๐๑
๒๑๕
๒๐๙
ตารางที่ ๒ จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

รวม

ร้อยละ

๑๙๘
๘๑
๙๗
๙
๘๙
๕๗
๙๔
๖๒๕

๓๑.๖๘
๑๒.๙๖
๑๕.๕๒
๑.๔๔
๑๔.๒๕
๙.๑๒
๑๕.๐๓
๑๐๐

๑.๓.๓ จานวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี
จานวนโครงการ
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๓๓,๔๗๒,๗๐๐ ๒๗,๐๑๕,๕๐๐ ๑๙,๓๕๐,๐๐๐ ๗๙,๘๓๘,๒๐๐
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ
๒,๓๐๕,๐๐๐
๒,๓๐๕,๐๐๐
๒,๓๐๕,๐๐๐
๖,๙๑๕,๐๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๙,๖๖๕,๐๐๐
๙,๖๖๕,๐๐๐
๙,๘๖๕,๐๐๐
๒๙,๑๙๕,๐๐๐
๓. ด้านสังคม ฯ
๒,๖๐๐,๐๐๐
๒,๖๐๐,๐๐๐
๒,๖๐๐,๐๐๐
๗,๘๐๐,๐๐๐
๔. ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
๗,๐๙๒,๔๐๐
๖,๐๑๐,๐๐๐
๙,๒๑๐,๐๐๐
๒๒,๓๑๒,๔๐๐
๕. ด้านการศึกษา และกีฬา
๑,๐๘๕,๐๐๐
๑,๐๘๕,๐๐๐
๑,๐๘๕,๐๐๐
๓,๒๕๕,๐๐๐
๖. ด้านระบบสาธารณสุข
๕๘,๔๑๒,๕๒๕ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๙๒,๐๑๒,๕๒๕
๗. ด้านการเมืองการบริหาร
๑๑๔,๖๓๒,๖๒๕ ๖๕,๔๘๐,๕๐๐ ๖๑,๒๑๕,๐๐๐ ๒๔๑,๓๒๘,๑๒๕
รวม
ตารางที่ ๓ จานวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ร้อยละ
๓๓.๐๘
๒.๘๗
๑๒.๑๐
๓.๒๓
๙.๒๕
๑.๓๕
๓๘.๑๒
๑๐๐

(๕)

๑.๔ ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาล
ตาบลบ้านธิ
วิเคราะห์สสถานการณ์
ถานการณ์
วิเคราะห์

การวางแผน
การวางแผน

วิสัยทัศ
น์

พันธกิจ

เปูาประสงค์

การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

แผนปฏิบตั ิการ

ควบคุมและประเมินผล

ติดตามและประเมินผล

กลยุทธ์
N

แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์
จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์
กล่าวคือ หลังจากที่ได้นาแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจาเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสาหรับนาไป
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ เป็น
การติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๑ ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ (การติดตามและ
ประเมินผล) ข้อ ๒๘ - ๒๙ ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สาหรับกาหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดาเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา โดยให้
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

(๖)

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ส่ วนราชการดาเนิ นการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน

การวางแผนพัฒนา

ทบทวน
ปรับปรุ ง
แก้ไข

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ประมวลผลข้อมูลและจัดทาสรุ ป
รายงานผลการติดตามฯ

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ เสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น, สภา
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

� ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิ ดประกาศไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
� เผยแพร่ ตามสื่ อต่างๆ เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาล ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ฯลฯ
� แจ้งทุกส่ วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(๗)

๑.๕ บทสรุป
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๗ ด้านได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสังคมศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรรม ด้านการศึกษาและการกีฬา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร
การบริหารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ
ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการ
วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สาหรับนาไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

______________________________

(๘)

บทที่ ๒
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน
สะพาน ทางเท้า ไฟฟูา ประปา ระบบระบายน้า และระบบจราจรภายในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
๒.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๒.๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
๖๐
๗๔
๖๔
๑๙๘
๓๑.๖๘
ตารางที่ ๖ จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒.๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
๔๕
๐
๐
๔๕
๗๕
ตารางที่ ๗ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริงตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ
๓๓,๔๗๒,๗๐๐ ๒๗,๐๑๕,๕๐๐ ๑๙,๓๕๐,๐๐๐ ๗๙,๘๓๘,๒๐๐ ๓๓.๐๘
ตารางที่ ๘ จานวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒.๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการ
๒๕๕๖

รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๐
๐
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ
๖,๕๑๒,๐๐๐
๖,๕๑๒,๐๐๐
ตารางที่ ๙ จานวนงบประมาณที่ใช้จริงตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ร้อยละ
๑๙.๔๕

(๙)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยรวม ตามรายละเอียดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
ลาดับที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
๑
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑/๑ หมู่ ๖ บ้านปุาสัก
๒๔,๐๐๐
๒
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ ๗ บ้านช่างเพี้ยน
๓๘,๐๐๐
๓
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ ๗ บ้านช่างเพี้ยน
๑๔๕,๐๐๐
๔
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ ร้องกองข้าว หมู่ ๑๖ บ้านบัวบก
๔๐,๐๐๐
๕
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ ๗ บ้านช่างเพี้ยน
๓๖,๐๐๐
๖
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗/๓ หมู่ ๖ บ้านปุาสัก
๓๖,๐๐๐
๗
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากทางเข้าวัดสันต้นค่า หมู่ ๑๒
๔๕,๐๐๐
๘
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ ๑๓ บ้านปุาเหียง
๘๒,๐๐๐
๙
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ ๑๙ บ้านปุาตาลฮ่องแฮ่
๘๑,๐๐๐
๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๒ หมู่ ๑๓ บ้านปุาเหียง
๔๖,๐๐๐
๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ พร้อมท่อระบายน้าและบ่อพัก หมู่ ๑๐
๙๕,๐๐๐
๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗/๑ หมู่ ๑๓ บ้านปุาเหียง
๖๘,๐๐๐
๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครูอาพรรณ หมู่ ๑๔ บ้านศรีมูล
๖๗,๐๐๐
๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแฝด หมู่ ๑๖ บ้านบัวบก
๔๑,๐๐๐
๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านลาบไก่ หมู่ ๔ บ้านปุาตาล
๒๒๐,๐๐๐
๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายครรชิต หมู่ ๘ บ้านศรีดอนชัย
๑๒๕,๐๐๐
๑๗ ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ ๔ บ้านปุาตาล
๔๕,๐๐๐
๑๘ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบริเวณประชาคมหมู่บ้านและซอย ๗/๒ หมู่ ๘
๒๐,๐๐๐
๑๙ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ หน้าบ้านนายวิเชียร หมู่ ๕ บ้านสันทราย
๓๐,๐๐๐
๒๐ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย ๒ , ๔ , ๙ หมู่ ๑๐ บ้านสันมะนะ
๒๓๐,๐๐๐
๒๐ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย ๓ และหน้าวัดบัวบก หมู่ ๑๖
๑๕,๐๐๐
๒๒ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเลียบถนนคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ ๙
๔๔๘,๐๐๐
๒๓ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพื่อการเกษตร บริเวณซอย ๓ หมู่ ๙ บ้านดอยเวียง
๓๐๐,๐๐๐
๒๔ ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดสันต้นค่า หมู่ ๑๖
๒๕๐,๐๐๐
๒๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดสันทราย หมู่ ๕
๒๘๐,๐๐๐
๒๖ ปรับปรุงหนองพระโดยเทลานคอนกรีต พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๔
๑๕๐,๐๐๐
๒๗ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๑๑ บ้านแพะต้นยางงาม
๑๘๐,๐๐๐
๒๘ ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งพัง แบบเรียงหินเกเบี้ยนลาน้าแม่ธิ พร้อมปรับปรุงภูมิ
๔๐๐,๐๐๐
ทัศน์ หมู่ ๒๐ บ้านใหม่กาดเหนือ
๒๙ ก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ ๑ บ้านเตาปูน
๒๓๐,๐๐๐
๓๐ ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กน้าแม่หาด พร้อมเรียงหินยาแนวกันตลิ่ง หมู่ ๗
๖๐,๐๐๐
๓๑ ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านพ่อหลวง หมู่ ๑๔ บ้านศรีมูล
๑๖๕,๐๐๐
๓๒ ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านศรีดอนชัย
๑๒๕,๐๐๐

ลาดับที่
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

โครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ ๒ บ้านปุาเปา
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ ๙ บ้านดอยเวียง
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์วัดบัวบก หมู่ ๑๖ บ้านบัวบก
ขุดลอกลาเหมืองสันขวางพร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบทางหลวง ๑๑๔๗ หมู่ที่ ๖ บ้านปุาสัก
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามทางหลวง ๓๐๑๕ หมู่ ๑๘ บ้านท่าตุ้ม
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๗ บ้านปุาปี้
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๕ บ้านปุาแดง
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ – ซอย ๕ พร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๙
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปากทางเข้าวัดสันต้นค่า พร้อมบ่อพัก
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๑๒ บ้านสันต้นค่า
วางท่อระบบประปา หมู่ ๑๘ บ้านท่าตุ้ม
วางท่อระบบประปา หมู่ ๓ บ้านธิหลวง
รวม

งบประมาณ (บาท)
๕๔๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๖,๕๑๒,๐๐๐

- มีการก่อสร้างถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตเทศบาลฯ พร้อมกับการก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้า ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการระบายน้า ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้นที่สาธารณะ มีการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา และใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน ตลอดถึงการใช้ในการประกอบอาชีพใน
ด้านต่างๆ
๒.๓ บทสรุป
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนาโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติ ได้ ๔๕
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน ๖๐ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๘ ของ ๓ ปี
(จากจานวน ๑๙๘ โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๖,๕๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๕ ของปี
๒๕๕๕ (จากจานวน ๓๓,๔๗๒,๗๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๗๙,๘๓๘,๒๐๐
บาท) ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้า ไฟฟูาสาธารณะ และระบบประปาในเขตเทศบาลได้ในระดับหนึ่ง
_________________________

( ๑๑ )

บทที่ ๓
การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม อัน
จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริต
และเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ช่วยเหลือ และอานวย
ความสะดวกให้แก่นักธุรกิจและประชาชนได้ประกอบธุรกิจ
หรืออาชีพอันจะทาให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้าน
เศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมดีขึ้น ตลอดถึงการสร้างงานเพิ่มขึ้น และการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
๓.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๒๗
๒๗
๒๗
๘๑
๑๒.๙๖
ตารางที่ ๑๔ จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๓.๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๙
๐
๐
๙
ตารางที่ ๑๕ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓.๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
จานวนโครงการ
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒,๓๐๕,๐๐๐
๒,๓๐๕,๐๐๐
๖,๙๑๕,๐๐๐
๑. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ๒,๓๐๕,๐๐๐
ตารางที่ ๑๖ จานวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ร้อยละ

๓๓.๓๓

ร้อยละ
๒.๘๗

๓.๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒๕๕๕

จานวนโครงการ
๒๕๕๖

๒๕๕๗

รวม

๐
๐
๙๕๘,๐๐๐
๑. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ๙๕๘,๐๐๐
ตารางที่ ๑๗ จานวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ร้อยละ
๔๑.๕๖

๓.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มีสัดส่วนของโครงการและงบประมาณ
น้อยกว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ค่อนข้างมากเหมือนเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา มีการนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดจากที่ได้ตั้งโครงการไว้ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรม

และส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ที่ต้องการให้ประชาชนในเขตชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่
ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ตามรายละเอียดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
ลาดับที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
๑
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอยเวียง
๕๐,๐๐๐
๒
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช
๗๐,๐๐๐
๓
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมันต์บ้านธิ
๒๒๘,๐๐๐
๔
งานประเพณีลอยกระทงตาบลบ้านธิ
๕๐๐,๐๐๐
๕
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้นวดกัวซาเพื่อสุขภาพ
๒๐,๐๐๐
๖
กิจกรรมอบรมการแปรรูปเศษไม้ทาหัวตุงส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๑๕,๐๐๐
๗
กิจกรรมอบรมการลงสีผลิตภัณฑ์จากเศษไม้
๒๐,๐๐๐
๘
กิจกรรมอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้และดอกกล้วยไม้
๒๐,๐๐๐
๙
ส่งเสริมการสร้างตลาดสินค้าชุมชน/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓๕,๐๐๐
รวม
๙๕๘,๐๐๐
๓.๓ บทสรุป
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของ
เทศบาลตาบลบ้านธิ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนาโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๓๓ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน ๒๗ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๘๑
โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๙๕๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๖ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน
๒,๓๐๕,๐๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๖,๙๑๕,๐๐๐ บาท) ทาให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น และในด้านการ
ท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่ต่อไป
________________________________

(๑๓)

บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ศาสนา/ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
-----------------------------------------------------------------------การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/ศาสนา/ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เป็น
การพัฒนาเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การสงเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา และการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ พร้อมกับการสืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๔.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๔.๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านสังคม/ศาสนา/ขนมธรรมเนียมประเพณี
๓๒
๓๒
๓๓
๙๗
๑๕.๕๒
ตารางที่ ๑๘ จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม/ศาสนา/ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
๔.๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านสังคม/ศาสนา/ขนมธรรมเนียมประเพณี
๑๘
๐
๐
๑๘
๕๖.๒๕
ตารางที่ ๑๙ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม/ศาสนา/ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม
๔.๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๙,๖๖๕,๐๐๐
๙,๖๖๕,๐๐๐
๙,๘๖๕,๐๐๐
๒๙,๑๙๕,๐๐๐ ๑๒.๑๐
๑. ด้านสังคม ฯ
ตารางที่ ๒๐ จานวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสังคมฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔.๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการ
๒๕๕๖

รวม
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๕๕๗
๐
๐
๘.๒๐
๑. ด้านสังคม ฯ
๗๙๒,๐๐๐
๗๙๒,๐๐๐
ตารางที่ ๒๑ จานวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสังคมฯ
๔.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การน ายุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านสั งคมไปปฏิบั ติ เป็นการพั ฒ นาที่มุ่ งเน้ นส่ ง เสริ มคุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การสงเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา พร้อมกับการสืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และถือเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านธิให้ความสาคัญยิ่ง เพื่อต้องการให้
ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามรายละเอียดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้

ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

โครงการ / กิจกรรม
งานประเพณีสรงน้าพระบรมธาตุหริภุญชัย
งานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้า
สืบสานงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
สืบสานตานานไตลื้อและวัฒนธรรมชนเผ่า
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
อบรมและการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
บูรณาการภาคสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์
กิจกรรมวันเอดส์โลก
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสวัสดิการและดูแลผู้สูงอายุ
อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
อุดหนุนโครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
กิจกรรมงานวันสตรีสากล
กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
อุดหนุนกลุ่มธนาคารความดีวัดกู่ปุาลาน
รวม

งบประมาณ
(บาท)
๒๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๘๒,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๗๙๒,๐๐๐

๔.๓ บทสรุป
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาล
ตาบลบ้านธิ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนาโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๕๖.๒๕ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน ๓๒ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๖ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๙๗
โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๗๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน
๙,๖๖๕,๐๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๑ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๒๙,๑๙๕,๐๐๐ บาท) ทาให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้รับการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส การสงเสริมกิจกรรมด้านศาสนา พร้อมกับการสืบสาน ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสืบไป
____________________________________________

(๑๕)

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
-----------------------------------------------------------------------การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับด้านการศึกษา
ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ
ทุกระดับ ทั้งระดับนักเรียน เยาวชน และประชาชน
๕.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๕.๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านการศึกษา และกีฬา
๓๐
๒๘
๓๑
๘๙
๑๔.๒๕
ตารางที่ ๒๒ จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
๕.๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านการศึกษา และกีฬา
๑๕
๐
๐
๑๕
๕๐
ตารางที่ ๒๓ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕.๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านการศึกษา และกีฬา
๗,๐๙๒,๔๐๐ ๖,๐๑๐,๐๐๐ ๙,๒๑๐,๐๐๐ ๒๒,๓๑๒,๔๐๐ ๙.๒๕
ตารางที่ ๒๔ จานวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕.๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านการศึกษา และกีฬา
๒,๖๘๖,๓๐๐
๐
๐
๒,๖๘๖,๓๐๐
ตารางที่ ๒๕ จานวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ

๓๗.๘๘

๕.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ไปปฏิบัติ เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา ทั้งนี้เพื่อต้องการให้
ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามรายละเอียดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ดังนี้

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

โครงการ / กิจกรรม
อุดหนุนโรงเรียนปุาตาลบ้านธิพิทยา
อุดหนุนโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการจัดส่งนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตาลเข้าร่วมกีฬา–กีฑานักเรียน
โครงการเปิดโลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตาล
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตาล
โครงการวันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตาล
โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตาล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียน บ้านและชุมชน
อุดหนุนโรงเรียนประถมในเขตเทศบาลตาบลบ้านธิ
อุดหนุนโรงเรียนปุาตาลบ้านธิพิทยาโครงการปุาตาลคัพต้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาบ้านธิเกมส์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
รวม

(๑๖)
งบประมาณ
๓๐,๐๐๐
๑๕,๓๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๘๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๔๑๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๒,๖๘๖,๓๐๐

๕.๓ บทสรุป
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนาโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน ๓๐ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๕ ของ ๓ ปี (จาก
จานวน ๘๙ โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๒,๖๘๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๘ ของปี ๒๕๕๕
(จากจานวน ๗,๐๙๒,๔๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๔ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๒๒,๓๑๒,๔๐๐บาท) ทาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา และด้านอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น

(๑๗)

บทที่ ๖
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------------------------------------การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งแก้ไข และ
ปูองกันสภาวะแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะ ตลอดจนแก้ไขและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ให้เหมาะสม
และการสร้างจิตสานึก และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๖.๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓
๓
๓
๙
๑.๔๔
ตารางที่ ๑๐ จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒
๐
๐
๒
๖๖.๖๗
ตารางที่ ๑๑ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๖.๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐
ตารางที่ ๑๒ จานวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ

๓.๒๓

๖.๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
๘๕,๐๐๐
๐
๐
๘๕,๐๐๐
๓.๒๗
ตารางที่ ๑๓ จานวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๖.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้
พื้นที่เขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ โดยเฉพาะการกาจัดขยะในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นปัญหาที่
ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้

(๑๘)
งบประมาณ
ลาดับที่
โครงการ / กิจกรรม
(บาท)
๑
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและศึกษาบริหารจัดการขยะครบวงจร
๖๐,๐๐๐
๒
โครงการอากาศสดใสไร้หมอกควันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๕,๐๐๐
ตาบลบ้านธิ
รวม
๘๕,๐๐๐
๖.๓ บทสรุป
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ระบุในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนาโครงการ /กิจกรรมไปปฏิบัติ
ได้ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน ๓ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของ
๓ ปี (จากจานวน ๙ โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๘๕,๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ ของปี ๒๕๕๕
(จากจานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ทาให้
สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับขยะซึ่งส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อม
เนื่ องจากการขยายตัวของธุรกิจ การขยายของชุมชนเมืองที่ มีอย่างต่อเนื่อง จึงควรให้ความสาคัญและเร่ง
ดาเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
_____________________________________

(๑๙)

บทที่ ๗
การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
-----------------------------------------------------------------------ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มี
คุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๗.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๗.๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านระบบสาธารณสุข
๑๙
๑๙
๑๙
๕๗
๙.๑๒
ตารางที่ ๒๒ จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๗.๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านระบบสาธารณสุข
๙
๐
๐
๙
ตารางที่ ๒๓ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ

๔๗.๓๗

๗.๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านระบบสาธารณสุข
๑,๐๘๕,๐๐๐ ๑,๐๘๕,๐๐๐ ๑,๐๘๕,๐๐๐ ๓,๒๕๕,๐๐๐
ตารางที่ ๒๔ จานวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ

๑.๓๕

๗.๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านระบบสาธารณสุข
๓๖๐,๐๐๐
๐
๐
๓๖๐,๐๐๐
ตารางที่ ๒๕ จานวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ

๓๓.๑๘

๗.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการด้าน
สาธารณสุขของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจและความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพทั่วถึงและมีความเป็นธรรม ตลอดจน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน รวมตลอดถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คนใน
เขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงขึ้น ตามรายละเอียดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

โครงการ / กิจกรรม
โครงการกิจกรรมวัน อสม.
โครงการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน ( บ้านศรีดอนชัย – บ้านใหม่กาดเหนือ )
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชดาริและพระประสงค์ของพระเจ้า
วรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
สนับสนุนการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน จานวน ๒๐ หมู่บ้าน
รวม

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

๗.๓ บทสรุป
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของ
เทศบาลตาบลบ้านธิ ไปสู่การปฏิบัติพบว่า สามารถนาโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๔๗.๓๗ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน ๑๙ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๕๗
โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๘ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน
๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๖ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท) เนื่องจากเขตพื้นที่
ของเทศบาลตาบลบ้านธิ เป็นเขตชุมชนเมือง กึ่งชนบท มีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง ประชากรอยู่แบบกระจายในบาง
พื้นที่ และหนาแน่น บางพื้นที่ และมีป ระชากรที่อพยพเข้ามาที่เป็นชนต่างด้าว เป็นจานวนค่อนข้างมาก ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ, คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญกับการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน และควรดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
_______________________________________

(๒๑)

บทที่ ๘
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร
------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมภายใต้
การกากับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๘.๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๘.๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านการเมืองการบริหาร
๓๐
๓๒
๓๒
๙๔
๑๕.๐๓
ตารางที่ ๒๖ จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
๘.๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑. ด้านการเมืองการบริหาร
๒๐
๐
๐
๒๐
ตารางที่ ๒๗ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ
๖๖.๖๗

๘.๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒๕๕๕

จานวนโครงการ
๒๕๕๖

๒๕๕๗

รวม

๕๘,๔๑๒,๕๒๕ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ ๙๒,๐๑๒,๕๒๕
๑. ด้านการเมืองการบริหาร
ตารางที่ ๒๘ จานวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ร้อยละ
๓๘.๑๒

๘.๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
จานวนโครงการ
รวม
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑. ด้านการเมืองการบริหาร
๑,๓๗๐,๐๐๐
๐
๐
๑,๓๗๐,๐๐๐
ตารางที่ ๒๙ จานวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ร้อยละ

๒.๒๕

๘.๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการ
ของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง ด้วยการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
ลาดับที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
๑
โครงการ ๕ ธันวามหาราช
๕๐,๐๐๐
๒
โครงการจัดงานวันเทศบาล
๔๐,๐๐๐
๓
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
๒๐,๐๐๐
๔
โครงการฝึกอบรมการจัดการวางระบบควบคุมภายใน
๒๐,๐๐๐
๕
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
๕๕๐,๐๐๐
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลบ้านธิ
๖
อุดหนุนอาเภอบ้านธิตามโครงการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี
๑๗๕,๐๐๐
๗
อุดหนุนอาเภอบ้านธิตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
๑๓๐,๐๐๐
จ้างของ อปท.ระดับอาเภอ
๘
อุดหนุนสถานีตารวจภูธรบ้านธิ
๔๐,๐๐๐
๙
อุดหนุนสานักงานอัยการจังหวัดลาพูน
๒๐,๐๐๐
๑๐ อุดหนุนสานักงานท้องถิ่นจังหวัด
๒๐,๐๐๐
๑๑ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
๕,๐๐๐
๑๒ โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน
๒๐,๐๐๐
๑๓ โครงการอบรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑๐,๐๐๐
๑๔ โครงการอบรมสัมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ
๓๐,๐๐๐
๑๕ โครงการสมนาคุณผู้ชาระภาษี
๓๐,๐๐๐
๑๖ โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
๑๐๐,๐๐๐
๑๗ โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
๑๐,๐๐๐
๑๘ โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.
๔๐,๐๐๐
๑๙ โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔๐,๐๐๐
๒๐ โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ภัย
๒๐,๐๐๐
รวม
๑,๓๗๐,๐๐๐
๘.๓ บทสรุป
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๗)
ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนาโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๒๐ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖.๖๗ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน ๓๐ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๘ ของ ๓ ปี (จากจานวน
๙๔ โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ ของปี ๒๕๕๕ (จากจานวน
๕๘,๔๑๒,๕๒๕ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๙ ของ ๓ ปี (จากจานวน ๙๒,๐๑๒,๕๒๕ บาท) ด้วยการพัฒนา
งาน คน และวัสดุอุปกรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ส่งผลให้ระบบการบริหารงานของ
เทศบาลสามารถอานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
__________________________________

(๒๓)

บทที่ ๙
บทสรุป
-----------------------------------------------------------------------๙.๑ สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
ผลจากการดาเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า มีการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปปฏิบัติจานวน ๑๑๘ โครงการ (คิดเป็นร้อย
ละ ๕๙ ของปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของ ๓ ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ
/ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๑๒,๗๖๓,๓๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๖ ของปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๕.๒๙
ของ ๓ ปี) แยกเป็น
๘.๑.๑ จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวนโครงการ ร้อยละ
งบประมาณ
ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
๒. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๓. ด้านสังคม/ศาสนา/ขนมธรรมเนียมประเพณี
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการศึกษา และกีฬา
๖. ด้านระบบสาธารณสุข
๗. ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

๔๕
๙
๑๘
๑๕
๒
๙
๒๐
๑๑๘

๖,๔๑๒,๐๐๐
๙๕๘,๐๐๐
๗๙๒,๐๐๐
๒,๖๘๖,๓๐๐
๘๕,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๑,๓๗๐,๐๐๐
๑๒,๗๖๓,๓๐๐

๘.๒ สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๗ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ด้านสังคม / ศาสนา /
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม ด้านการศึกษา และการกีฬา
ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร การนายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
๘.๓ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
๑. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติทาได้ค่อนข้างน้อย จึงควรพิจารณาโครงการที่มีความสาคัญและยังไม่ได้
ดาเนินการนากลับมาทบทวน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลในปีต่อไป
๒. โครงการส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณไม่เพียง
พอที่จะปฏิบัติตามแผนได้) จึงขอนาเรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น งบประมาณจากจังหวัด, งบอุดหนุนจาก อบจ. ฯลฯ สาหรับดาเนินงานในโครงการที่มี
ความสาคัญๆ เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต่อไป
๓. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ และ ชุมชน ควรร่วมมือกันผลักดันให้มีการนา
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาเทศบาลในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. โครงการและกิจกรรมต่างๆ ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน (แผนชุมชน) จากการ
ประชุมประชาคม จากแผนอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาชาติ เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลฯ หากไม่มีในแผนพัฒนาเทศบาล ให้ดาเนินการจัดทาเพิ่มเติมในกรณีที่มีความ
จาเป็นเร่งด่วนโดยผ่านคณะกรรมการ ตามระเบียบของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และนามาประกอบการ
จัดสรรงบประมาณ
๘.๔ ปัญหาและอุปสรรคในการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ได้แก่
เรื่องที่ ๑ คือ งบประมาณ เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่นาไปดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีโครงการจานวนมาก จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสาคัญ
และมีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนก่อน จึงทาให้นาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจานวนโครงการตามแผนฯ
เรื่องที่ ๒ คือ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ดาเนินการล้าช้า ไม่เสร็จสิ้นทันปีงบประมาณ สาเหตุจาการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และการดาเนินงานในการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน

(๒๕)

