รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)

และ
ผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6
ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ขอ 13 ไดกําหนดใหมีการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเป น ผูดําเนิ น การติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ซึ่งคณะกรรมการจะต อง
ดําเนิน การกํ าหนดแนวทาง วิธีการในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ดําเนิ น การติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได จากการติดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตอผูบ ริห ารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ทราบในที่ เ ป ด เผยภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น รายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปสองละครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา หวังเปน อยางยิ่งวารายงานการติดตามและประเมินผล
ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้วาผลจาก
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงาน ที่ไดกําหนดไวหรือไมอีกทั้ง
ยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามหรือประเมินถือเปน
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ขอขอบคุ ณ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งที่ ได ให ค วามร ว มมื อ
ในการดํ าเนิ น การครั้ งนี้ ในการให ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ ตอบแบบประเมิ น จนทํ าให ร ายงานผลเล ม นี้ สํ าเร็ จ
ตามวัตถุประสงค

ตุลาคม 2561
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา

หนา
1

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตร วิสยั ทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา

15

สวนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน

19

สวนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่น ๆ : ตามคูมือ
กรมการปกครองสวนทองถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

28

สวนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

43

สวนที่ 6 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รอบเดือนตุลาคม 2560
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง กันยายน พ.ศ.2560)

62

40
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 29 และขอ 30 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2๒/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
จะตองดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.2559 – 2563) และการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนไปดวย
ความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 –
2563) และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย 4 แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และ ขอ 7
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2556 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น และดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่สงมาดวย 4
(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดตามความเหมาะสม
เพื่อรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดดําเนินการวัดคุณภาพ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563) ภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใชแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยได
ดําเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตามแบบ
ประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้
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การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สิ่งที่สงมาดวย 2
หนา 20 ขอ 4.3 วรรค 3 ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันที่ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
หนา 21)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร
และโครงการ ภายใน 45 วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป โดยไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ โดยสรุปผล
ติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
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สวนที่ 1
บทนํา
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบประชุม/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานชององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงาน
ไดตามเปาหมายที่วางไวจึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่น
สามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคกร
3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา
4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ
5) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะ
บงบอกความสําเร็จของอแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรืออยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแต
ยุติการดําเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรังประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน
เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน
(cost – effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ
การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถุงโครงการ
ของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริการโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ
เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวา
เปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม
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ในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา
การวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบ
ติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part – time) เพียงคนเดียวโดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full – time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษา
ติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น
เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากกการประเมินจําใชในการ
ปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน
การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จําบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผน
หรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feefback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการติดสินคุณคาและการติดสินใจอยางมีหลักเกณฑ
โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแลวการติดตามและการประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะไดชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตาง ๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวา
การดําเนินการใด ๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและ
ที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นลวนเปน
กระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบดวย
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนการพัฒนาทองถิ่น
จากเหตุดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13
และขอ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดําเนินการ
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลเสนอและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดือนตุลาคม ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เปนการประเมินประสิทธิภาพผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน นโยบาย
ขององคกรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทธศาสตรและแนวทางที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบ

3
ของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสีย
ทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางาน
เพื่อใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร เปนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) วาเปนไปตามความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือไม นโยบายสาธารณะที่กาํ หนดไวในรูปแบบของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือประชาคม
ทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและ
สภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตร
การพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments
or cotexts) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใชในโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผล
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลการผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือ
สนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถิ่นนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช
เปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอ
ประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม องคกรเอกชน
หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอื่น ๆ และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) และการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมการจายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช
จายงบประมาณ ก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจา ยงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมาก
นอยเพียงใด ก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทาง
ในการจัดทํางบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และให
หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณ
ขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 4
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
1) ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชนชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะให
เงินอุดหนุน
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 11
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
กลาวอีกในหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง
(Strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและ
นําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบ
จุดแข็ง ก็ตองรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับให
มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป
เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงที่ดีขึ้น ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทาย
เมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการงานตาง ๆ พรอมการปรับปรุง
และเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผล
ใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
2. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
3. เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสันกลางและแกไขไดตรงกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ และผูเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง
5. เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป
6. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิน่ โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ คือ
1. สมาชิกสภาทองถิ่น ที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่น ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอราคาตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 29 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผูบริการทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 (5)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการคัดเลือกกันเอง จํานวน 1 คน

สมาชิกสภา อบต.
คัดเลือกกันเอง
จํานวน 3 คน

ผูแทนประชาคม
คัดเลือกกันเอง
จํานวน 2 คน

หนวยงานอื่น
ที่ผูบริหารคัดเลือก
จํานวน 2 คน

หัวหนาสวน
คัดเลือกกันเอง
จํานวน 2 คน

ผูทรงคุณวุฒิ
ที่ผูบริหารคัดเลือก
จํานวน 2 คน

ผังการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สภา อบต.สันกลาง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

รายงานผล
เสนอความเห็น

ผูบริหารทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประกาศภายใน 15 วัน
ปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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สวนราชการดําเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน

การวางแผนพัฒนา

รวบรวมขอมูล/ตรวจสอบความถูกตอง
ประมวลผลขอมูลและจัดทําสรุป
รายงานผลการติดตามฯ

ทบทวน
ปรับปรุงแกไข

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

รายงานผลพรอมขอเสนอแนะ
ของกรรมการฯ เสนอผูบริหารทองถิ่น
สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

- ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน
- เผยแพรตามสื่อตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต อบต.
ศูนยขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
- แจงทุกสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

แผนภาพขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง แนวทางการหลักเกณฑการการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
5.1 กรอบเวลา (Time & timeframe) ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)
ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธและผลผลิต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรอบเวลา (Time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม และ
เปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม
(2) ความสอดคลอง (relevance)
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน
แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
(3) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจะเปนตอประชาชนในชุมชนสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคํานึงถึงงบประมาณ
ของทองถิ่น
(4) ความกาวหนา (progress)
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา
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1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี ที่ถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัยประชาชน มีน้ําใช
ในการอุปโภค – บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด
มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง
2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความเข็มแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหมลดลง ความเปนอยูดีขึ้น มีที่อยูอาศัย
ทีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
3) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการทองเที่ยวในทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต
5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ประมาณน้ําเสียลดลง กระระบายน้ําดีขึ้น
6) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการสงเสริม
อนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวม
ในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม
และความเปนไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถิ่น ความเปนมาและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจ และจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือ
ไมมีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหา
ของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม
(6) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของหมูบานประชาชนไดรับการแกไขหรือ
ไมมีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม
(7) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน หมูบาน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสงผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เปนการประเมินผลถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม
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5.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น
ในระดับหมูบานและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตําบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น
เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น
ปจจัยใดที่เปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําได
หลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะหปจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563)
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562)
5.4 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพืน้ ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม
5.5 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.7 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน
5.8 เสนอแนวความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตองกําหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้
6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีองคประกอบ 1 ประการ ดังนี้
(1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผูรับผิดชอบแผนพัฒนา
สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) ในทองถิ่นผูรับผิดชอบโครงการ
(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน)
(3) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
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พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปน
รายไตรมาสและรายหกเดือนได ดังนี้
รายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(2) เดือน เมษายน – กันยายน
(4) เครื่องมือ อันไดแก
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูล
เชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ แบบตัวอยางบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และ
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
(5) กรรมวิธี อันไดแก
เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดู
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ อันไดแก แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของ
ทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)
6.2 วิธีการติดตามและประเมินผล
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะห
เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบ
โครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา
(2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทําใหเกิดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
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7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(1) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.2/ว0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(2) แบบอื่น ๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
แบบที่ 1 แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
(3) ขอมูลในระบบ e – plan (www.dla.go.th)
7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยไดมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในแตละ
แผนยุทธศาสตร
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)
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รายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบที่ 1
การประเมินผลคุณภาพ
ของแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบที่ 3/1
แบบประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร
แบบที่ 3/2
แบบประเมินผลความพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
แบบที่ 3/3
แบบประเมินผลความพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในแตละยุทธศาสตร

แบบที่ 3/4
แบบประเมินผลความพอใจ
ตอการใหบริการประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
(ใหหนวยงานภายนอกประเมิน)

แผนผังการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น
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7.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได
ตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
8. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
1) ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด
2) เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากร
ที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน
การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน
4) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุอะไร
เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งขึ้น
5) ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขึ้นตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
6) ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Stregths) และจุดออน (Weaknesses) อะไรบาง และจุดออน
ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี 2 สวน คือสวนแรก คือผูสนับสนุนการเงินโครงการเพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จ และสวนที่สอง คือผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อนทําการประเมินผลโครงการทั้งผูใหการ
สนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)
8) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้
ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง
9) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแขงขันกันการประเมินผล
จะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป
สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
1. นายเจริญ เย็นสุขศิริ
สมาชิกสภา อบต.
ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี สีใจสา
สมาชิกสภา อบต.
กรรมการ
3. ส.ต.อ.เนตรา โสลา
สมาชิกสภา อบต.
กรรมการ
4. นายยัง แกวฟุน
ผูแทนประชาคมตําบล
กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สีใจสา
ผูแทนประชาคมตําบล
กรรมการ
6. ร.ต.ท.สวง เศรษฐยะ
ผูแทนหนวยงานฯ
กรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหนาสํานักปลัด อบต.
กรรมการ
8. นางจินตนา โปรงใจ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
9. นายวิกรม คุมเนตร
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
10. นางพัชรี ใจเมตตา
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
11. นายประสิทธิ์ คําตะ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นายสุทัศน ตะคํา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
13. นายสมควร มะโนวงศ
ผูแทนหนวยงานฯ
เลขานุการ

สวนที่ 2
แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา
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2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision)
“สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง”
2.2 ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา
พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน
2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมัน่ คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือตางๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี
6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจายอํานาจรัฐ
สูทองถิ่น
8. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมาย (Goals)
1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน
2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ
4. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
6. สรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจายอํานาจรัฐ
สูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ
8. เพิ่มขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร
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เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มียุทธศาสตรหลักที่จะดําเนินการ
ใหประสบความสําเร็จ รวม 6 ยุทธศาสตรและมีแนวทางการพัฒนา จํานวน 34 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการ
จัดทําตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงรายมาใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
1.4 พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา ผูสอนภาษาตางประเทศ และความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง
ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง และดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางเปนสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส
2.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานดาน
การรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม
ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง
2.4 สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุน
ใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ
2.5 สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.6 สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการการสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่
พักผอนหยอนใจ
2.7 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน
2.8 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน
2.9 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวม
ทุกภาคีเครือขาย
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น
3.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพ และสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน
ตามศักยภาพของพื้นที่
3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ
สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และสรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม
3.5 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และ
ยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อใชในการเกษตร
3.6 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น และเกิดแนวทางในการ
นําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณของปา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหสอดคลอง
กับความจําเปนและความตองการของประชาชน
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
5.3 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
ตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ
ของทุกภาคสวน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง
วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชน
มีสวนรวม ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญหาของประชาชนและ
การใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ

18
6.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบ
จัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
การบูรณการรวมกัน
6.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงาน
2.4 นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
นโยบายดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับชุมชน
2. สงเสริมการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
3. สงเสริมกองทุนหมุนเวียนทุก ๆ หมูบาน
4. จัดใหมีเจาหนาที่การเกษตรควบคุมดูแลงานดานการเกษตรอยางตอเนื่อง
นโยบายการพัฒนาดานสังคมและการมีสวนรวม
1. สนับสนุนงบประมาณใหชมรมปกครองทองที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
2. สนับสนุนงบประมาณสายตรวจอาสา อ.ป.พ.ร. อสม. กลุมพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ และเยาวชน ในการจัดทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในตําบล
3. สนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพรอมชวยเหลืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อยางทั่วถึง
นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเขาสูพื้นที่การเกษตรเพื่อลดตนทุนการเกษตรอยางทั่วถึง
2. กอสรางเสนทางคมนาคม สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของพี่นองประชาชนตลอดถึง
การปรับปรุงดูแลซอมแซมถนนหนทาง ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ สรางอาคารสถานที่
นโยบายการพัฒนาดานแหลงน้ํา
1. ดูแลใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง
2. ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองเพื่อใหน้ําเขาสูไรนาอยางทั่วถึงทุก ๆ หมูบาน ตามโครงการน้ําเขางาย
ระบายไดเร็ว พื้นที่การเกษตรเขียวชะอุม เพิ่มพูนผลผลิตและรายได
นโยบายพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
1. สนับสนุนการศึกษาทุกระดับใหทั่วถึง จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ใหทุกโรงเรียน
และบริการอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อการศึกษาในเขตตําบล
2. สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนผูสูงอายุ และสงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและ
รัฐประเพณีลานนา
3. สนับสนุนประเพณีชนเผา เชน ประเพณีตรุษจีน คริสตมาส และประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา
นโยบายการพัฒนาดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น อางเก็บน้ําหวยผาแดง หนองถ้ํา หนองผา
2. ดําเนินการแกไขปญหาขยะในชุมชนตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
3. ดําเนินการพัฒนาเสนทางเชื่อมของหมูบานเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

สวนที่ 3
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
(Performance Indicators)
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อ สําหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น
ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและ
ผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล
แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงชี้
การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
1. ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เปน
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน ซึ่งตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนาเขา (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และ
ผลกระทบ (impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
ทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)
ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการ
ชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning
system) เพื่อใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามแนวทางที่ไดวางไวหรือไม หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อใหทราบรายละเอียดของขอมูลที่จําเปน
2. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
2.1 ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไมสําเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการ
แกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปน
ประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.3 เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดีขึ้น
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตาง ๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให
ขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
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3. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
3.1 เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา
3.2 เพื่อใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ
4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
4.1 กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน
4.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
4.3 ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้
4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน

4.1 การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563 ) ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร (5 คะแนน)
2. แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
ตัวบงชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป (5 คะแนน)
3. การนําแผนไปปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 5 : การดําเนินโครงการ (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 7 : ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโดยภาพรวม (5 คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแตละยุทธศาสตร (5 คะแนน)
หมายเหตุ : ตัวบงชี้ที่ 7 , 8 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 1 ครั้งตอป
4.2 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี้
คะแนน 35 – 40 คะแนน
= ดีมาก
คะแนน 30 – 34 ขึ้นไป
= พอใช
ต่ํากวา 30
= ตองปรับปรุง
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ตัวบงชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
➢ มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)
ได 5 คะแนน
➢ มีการดําเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน
ได 4 คะแนน
➢ มีการดําเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน
ได 3 คะแนน
➢ มีการดําเนินการไมถึง 6 ขั้นตอน
ไมไดคะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ลําดับที่

การดําเนินการ

1

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการไดนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตาง ๆ
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร
มีการจัดลาดับความสําคัญของโครงการ
มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดทันภายในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2559
มีการดําเนินการครบ 10 ขั้นตอน

2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได 5
มีการดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย )
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ตัวบงชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน
ได 5 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน
ได 4 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน
ได 3 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา 80 คะแนน
ไมไดคะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา การประเมินคุณภาพของแผน
(พ.ศ.2559 – 2563)

คะแนนประเมิน
100 คะแนน

คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได 5
คะแนนที่ได
5

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563)
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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ตัวบงชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
➢ มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)
➢ มีการดําเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน
➢ มีการดําเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน
➢ มีการดําเนินการไมถึง 6 ขั้นตอน

ได 5 คะแนน
ได 4 คะแนน
ได 3 คะแนน
ไมไดคะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสีป่ 
ลําดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

การดําเนินการ
กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นมากกวารอยละ 60 ของสัดสวน
มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลาดับความสําคัญของโครงการ
มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํา
รางแผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา
ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
มีการดําเนินการครบ 10 ขั้นตอน

คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได 5
มีการดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย )
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ตัวบงชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน
ได 5 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน
ได 4 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน
ได 3 คะแนน
➢ ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา 80 คะแนน
ไมไดคะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบงชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาสามป
คะแนนที่ได 5
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
การติดตามและประเมินผลโครงการ
100 คะแนน
5
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลอง
(พ.ศ.2561 – 2564)
ของยุทธศาสตรและโครงการ
รายละเอียดผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนนที่ได
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก ารตั้งงบประมาณได
ถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมนั่ คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกี ารงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

10
10
10
10
60
5
5
5

(5)
(5)

5
5

(5)
(5)
(5)

5
5
5

(5)
(5)
(5)

5
5
5

(5)
100

5
100
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ตัวบงชี้ที่ 5 : การดําเนินโครงการ
เกณฑการประเมิน : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
➢ ดําเนินการไดมากกวารอยละ 50
ได 5 คะแนน
➢ ดําเนินการไดมากกวารอยละ 40
ได 4 คะแนน
➢ ดําเนินการไดรอยละ 30 ขึ้นไป
ได 3 คะแนน
➢ ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ 30
ไมไดคะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงชี้ที่ ๕ : การดําเนินโครงการ
การดําเนินการ
จํานวนโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
231
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
149
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
149
การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
75
(ระหวาง 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2561)

คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได 3
รอยละ
คะแนน
64.50
100
32.47
3

หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.2561)
ตัวบงชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน
➢ ไมมีผลกระทบ
ได 5 คะแนน
➢ มีผลกระทบ 1 โครงการ
ได 4 คะแนน
➢ มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ
ได 3 คะแนน
➢ มีผลกระทบมากกวา 3 โครงการ
ไมไดคะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
โครงการที่ดําเนินการ
จํานวนโครงการ
ผลกระทบ
โครงการที่ดําเนินการ (ระหวาง 1 ตุลาคม พ.ศ.2560
75
มีผลกระทบ
ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2561)

คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได 3
3
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4.3 สรุปผลการประเมินตัวบงชี้
ลําดับที่
ตัวบงชี้
1
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
2
คุณภาพแผนยุทธศาสตร
3
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
4
คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
5
การดําเนินโครงการ
6
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
30

คะแนนที่ได
5
5
5
5
3
3
26

ขอคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได 26 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง คือ
ดําเนินการไดเกือบถึง 50% โดยคะแนนที่มีคานอยคือ ตัวบงชี้ที่ 5 และ 6 การดําเนินโครงการได 3 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบรรลุเปาหมายที่กําหนดเอาไวในแผนพัฒนา จึงเห็น
ควรใหผูบริหารเรงรัดการดําเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบล สามารถ
ดําเนินการไดเพียงรอยละ 32.47 อาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในแผนพัฒนาได และอาจทําใหประชาชนไมพอใจในการดําเนินงานเพราะไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2559 - 2563) โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
*********************************************************************************************************
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
1.2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
บรรจุในขอบัญญัติ/ตาม คิดเปนรอยละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ปรากฏอยูใน
แผนการดําเนินงาน
ของโครงการ
แผนพัฒนาสี่ป
ประจําป
ที่ปรากฏในแผนฯ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
25
13
5.63
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
68
46
19.91
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
16
1
0.43
เศรษฐกิจและการเกษตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
12
2
0.87
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
34
26
11.26
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
76
61
26.41
การบริหาร
รวม
231
149
64.51
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สวนที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1
(แบบอื่น ๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิน่ )
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น
ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและ
ผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล
แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ
1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดย
มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)
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แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง.................................................................
มีการ
ไมมีการ
ประเด็นการประเมิน
ดําเนินการ ดําเนินการ
1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1.3 มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถิ่น

และรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
2. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
2.1 มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล

มาจัดทําฐานขอมูล
2.2 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

2.3 มีการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล (SWOT)

เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
2.4 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
2.5 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
2.6 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.7 มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

2.8 มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

2.9 มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาสและระยะเวลา 6 เดือน
คําชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ
เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
1.2 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2561)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2561)
(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561)
รายงานผลการดําเนินงานระยะ 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
(2) เดือน เมษายน – กันยายน 2561
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)
สวนที่ 2 ผลการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561)
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ
ที่อยูในระหวางดําเนินการ ที่ยังไมไดดําเนินการ
ยุทธศาสตร
จํานวน รอยละ
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จํานวน รอยละ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. การพัฒนาดานการศึกษา
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 แผนงานการศึกษา

8

61.54

-

-

5

38.46

-

-

-

-

13

100.00

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

61.54

-

-

5

38.46

-

-

-

-

13

100

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100.00

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภาย

4

100.00

-

-

1

25.00

-

-

-

-

4

100.00

2.3 แผนงานการศึกษา

4

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100.00

2.4 แผนงานสาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100.00

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7 แผนงานสรางความเขมแข็ง

2

20.00

-

-

8

80.00

-

-

-

-

10

100.00

และนันทนาการ
รวม
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ของชุมชน

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

35

จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตร

ที่เสร็จ
ที่อยูในระหวางดําเนินการ ที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน รอยละ
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

ที่มีการยกเลิก
จํานวน รอยละ

ที่มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต (ตอ)
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

11

55.00

-

-

9

45.00

-

-

-

-

20

100.00

2.9 แผนงานงบกลาง

5

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5

100.00

รวม

27

58.70

-

-

9

45.00

-

-

-

-

46

100.00

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

และนันทนาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 แผนงานการเกษตร

1

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100.00

รวม

1

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100.00

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 แผนงานการศึกษา

1

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100.00

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4 แผนงานการเกษตร

-

-

-

-

1

100.00

-

-

-

-

1

100.00

รวม

1

50.00

-

-

1

100.00

-

-

-

-

2

100.00

และนันทนาการ

3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว
เศรษฐกิจ และการเกษตร

4. การพัฒนาดานทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ที่อยูในระหวางดําเนินการ ที่ยังไมไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

36

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

25

100.00

-

-

-

-

25

100.00

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง

-

-

-

-

1

100.00

-

-

-

-

1

100.00

26

100.00

5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ของชุมชน
รวม
6. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

23

58.97

-

-

15

38.46

-

-

-

-

39

100.00

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

33.33

-

-

2

66.67

-

-

-

-

3

100.00

6.3 แผนงานการศึกษา

8

80.00

-

-

2

20.00

-

-

-

-

10

100.00

6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

1

100.00

-

-

1

100.00

6.5 แผนงานเคหะและชุมชน

5

62.50

-

-

3

37.50

-

-

-

-

8

100.00

รวม

38

62.30

-

-

22

36.07

-

-

-

-

61

100.00

รวมทั้งสิ้น

75

50.34

74

49.66

149

100.00
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ป 2561
ยุทธศาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

จํานวน งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

(บาท)

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

(บาท)

1. การพัฒนาดานการศึกษา
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

10,000.00

2

15,000.00

1

10,000.00

1

10,000.00

5

45,000.00

1.2 แผนงานการศึกษา

16

2,166,000.00

17

2,226,000.00

16

2,166,000.00

16

2,166,000.00

65

8,724,000.00

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

5

226,000.00

5

226,000.00

5

226,000.00

5

226,000.00

20

904,000.00

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 3

1,460,000.00

2

1,440,000.00

2

1,440,000.00

2

1,440,000.00

9

5,780,000.00

25

3,862,000.00

26

3,907,000.00

24

3,842,000.00

24

3,842,000.00

99

15,453,000.00

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

4

200,000.00

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใ

7

360,000.00

7

360,000.00

7

360,000.00

7

360,000.00

28

1,440,000.00

2.3 แผนงานการศึกษา

6

190,000.00

6

190,000.00

6

190,000.00

6

190,000.00

24

760,000.00

2.4 แผนงานสาธารณสุข

9

487,550.00

9

487,550.00

9

487,550.00

9

487,550.00

36

1,950,200.00

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

7

115,000.00

6

100,000.00

6

100,000.00

6

100,000.00

25

415,000.00

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

-

1

200,000.00

8

1,050,000.00

9

1,250,000.00

2.7 แผนงานสรางความเขมแข็ง

9

9

450,000.00

9

450,000.00

37

1,850,000.00

และนันทนาการ
รวม
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

450,000.00

10

500,000.00

ของชุมชน
ป 2561
ยุทธศาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

จํานวน งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

(บาท)

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

(บาท)

2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต (ตอ)
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 24

712,500.00

24

783,750.00

22

583,750.00

22

583,750.00

92

2,663,750.00

และนันทนาการ
2.9 แผนงานงบกลาง

5

17,720,000.00

6

###########

5

18,920,000.00

5

19,420,000.00

21

74,430,000.00

รวม

68

20,085,050.00

69

###########

66

21,341,300.00

73

22,691,300.00

276

84,958,950.00
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3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการเกษตร
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

3

400,000.00

5

850,000.00

11

1,850,000.00

10

1,800,000.00

29

4,900,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน (เกินศักยภาพ

-

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 3

-

-

-

-

-

2

1,000,000.00

2

1,000,000.00

250,000.00

4

230,000.00

2

150,000.00

2

150,000.00

11

780,000.00

และนันทนาการ
3.3 แผนงานการเกษตร

10

535,000.00

8

490,000.00

11

3,620,000.00

8

490,000.00

37

5,135,000.00

รวม

16

1,185,000.00

17

1,570,000.00

24

5,620,000.00

22

3,440,000.00

79

11,815,000.00

4. การพัฒนาดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใ

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

4

200,000.00

4.2 แผนงานการศึกษา

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

4

200,000.00

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

5

210,000.00

5

710,000.00

4

110,000.00

4

110,000.00

18

1,140,000.00

4.4 แผนงานการเกษตร

5

125,000.00

4

120,000.00

4

120,000.00

4

120,000.00

17

485,000.00

รวม

12

435,000.00

11

930,000.00

10

330,000.00

10

330,000.00

43

2,025,000.00

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

500,000.00

1

500,000.00

1

500,000.00

1

500,000.00

4

2,000,000.00

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

32

10,450,000.00

41

###########

46

9,311,000.00

150

26,930,000.00

269

61,531,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน (เกินศักยภาพ

-

-

1

500,000.00

-

-

1

2,711,000.00

2

3,211,000.00

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

1

50,000.00

4

200,000.00

34

11,000,000.00

44

###########

48

9,861,000.00

5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ของชุมชน
รวม

153

30,191,000.00

279

66,942,000.00

6. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

จํานวน งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

44

3,205,000.00

34

3,025,000.00

34

3,025,000.00

34

3,025,000.00

146

12,280,000.00

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใ

1

25,000.00

-

-

-

-

-

-

1

25,000.00

6.3 แผนงานการศึกษา

12

640,000.00

12

640,000.00

12

640,000.00

12

640,000.00

48

2,560,000.00

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน

14

875,000.00

14

875,000.00

14

875,000.00

14

875,000.00

56

3,500,000.00

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็ง

5

150,000.00

5

150,000.00

5

150,000.00

5

150,000.00

20

600,000.00

รวม

76

4,895,000.00

65

4,690,000.00

65

4,690,000.00

65

4,690,000.00

271

18,965,000.00

รวมทั้งสิ้น

231

########### 237

45,684,300.00

347

ยุทธศาสตร

ของชุมชน
41,462,050.00 232

65,184,300.00 1,047.00 200,158,950.00

32

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร

ป 2561
ป 2562
ป 2563
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ป 2564
จํานวน งบประมาณ

รวม 4 ป
จํานวน งบประมาณ

โครงการ
1. การพัฒนาดานการศึกษา
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใ

2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
2.7 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1
16
5
3

10,000.00
2,166,000.00
226,000.00
1,460,000.00

2
17
5
2

15,000.00
2,226,000.00
226,000.00
1,440,000.00

1
16
5
2

10,000.00
2,166,000.00
226,000.00
1,440,000.00

1
16
5
2

10,000.00
2,166,000.00
226,000.00
1,440,000.00

5
65
20
9

45,000.00
8,724,000.00
904,000.00
5,780,000.00

25

3,862,000.00

26

3,907,000.00

24

3,842,000.00

24

3,842,000.00

99

15,453,000.00

1
7
6
9
7
9

50,000.00
360,000.00
190,000.00
487,550.00
115,000.00
450,000.00

1
7
6
9
6
10

50,000.00
360,000.00
190,000.00
487,550.00
100,000.00
500,000.00

1
7
6
9
6
1
9

50,000.00
360,000.00
190,000.00
487,550.00
100,000.00
200,000.00
450,000.00

1
7
6
9
6
8
9

50,000.00
360,000.00
190,000.00
487,550.00
100,000.00
1,050,000.00
450,000.00

4
28
24
36
25
9
37

200,000.00
1,440,000.00
760,000.00
1,950,200.00
415,000.00
1,250,000.00
1,850,000.00

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 4 ป
ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต (ตอ)
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 24
712,500.00 24
783,750.00 22
583,750.00 22
583,750.00
92
2,663,750.00
และนันทนาการ
2.9 แผนงานงบกลาง
5
17,720,000.00 6 ########### 5
18,920,000.00 5 19,420,000.00
21
74,430,000.00
รวม
68 20,085,050.00 69 ########### 66 21,341,300.00 73 22,691,300.00 276 84,958,950.00

33
3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการเกษตร
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3
400,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน (เกินศักยภาพ 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 3
250,000.00
และนันทนาการ

5
4

850,000.00
230,000.00

11
2

1,850,000.00
150,000.00

10
2
2

1,800,000.00
1,000,000.00
150,000.00

29
2
11

4,900,000.00
1,000,000.00
780,000.00

3.3 แผนงานการเกษตร
10
535,000.00 8
490,000.00 11
3,620,000.00 8
490,000.00
37
5,135,000.00
รวม
16
1,185,000.00 17 1,570,000.00 24
5,620,000.00 22
3,440,000.00
79
11,815,000.00
4. การพัฒนาดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใ 1
50,000.00 1
50,000.00 1
50,000.00 1
50,000.00
4
200,000.00
50,000.00 1
50,000.00
4
200,000.00
50,000.00 1
4.2 แผนงานการศึกษา
1
50,000.00 1
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
5
210,000.00 5
710,000.00 4
110,000.00 4
110,000.00
18
1,140,000.00
120,000.00 4
120,000.00 4
120,000.00
17
485,000.00
4.4 แผนงานการเกษตร
5
125,000.00 4
330,000.00
43
2,025,000.00
330,000.00 10
930,000.00 10
รวม
12
435,000.00 11
5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
500,000.00 1
500,000.00
4
2,000,000.00
500,000.00 1
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
500,000.00 1
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
32 10,450,000.00 41 ########### 46
9,311,000.00 150 26,930,000.00 269 61,531,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน (เกินศักยภาพ 1
500,000.00 1
2,711,000.00
2
3,211,000.00
5.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง
1
50,000.00 1
50,000.00 1
50,000.00 1
50,000.00
4
200,000.00
ของชุมชน
9,861,000.00 153 30,191,000.00 279 66,942,000.00
รวม
34 11,000,000.00 44 ########### 48
6. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 4 ป
ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
44
3,205,000.00 34 3,025,000.00 34
3,025,000.00 34
3,025,000.00 146 12,280,000.00
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใ 1
25,000.00 25,000.00
1
640,000.00 12
640,000.00
48
2,560,000.00
6.3 แผนงานการศึกษา
12
640,000.00 12
640,000.00 12
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน
14
875,000.00 14
875,000.00 14
875,000.00 14
875,000.00
56
3,500,000.00
6.5 แผนงานสรางความเขมแข็ง
5
150,000.00 5
150,000.00 5
150,000.00 5
150,000.00
20
600,000.00
ของชุมชน
รวม
76
4,895,000.00 65 4,690,000.00 65
4,690,000.00 65
4,690,000.00 271 18,965,000.00
รวมทั้งสิ้น
231 41,462,050.00 232 ########### 237 45,684,300.00 347 65,184,300.00 1,047.00 200,158,950.00

34

38
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ลําดับ
วิเคราะหปญหาและอุปสรรค
1 แผนที่วางไวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ
มีโครงการที่ตั้งไวในแผนพัฒนาเปนจํานวนมาก
2
3

4
5

6

การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
บางครั้งอาจไมครบตามแผน หรืออาจมีความลาชา
ไมเปนตามแผนที่ตั้งไว
บุคลากรสวนใหญขาดความรู/ความเขาใจเรื่องแผน
จึงไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เปนปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายตามแผนที่
กําหนดไว
งบประมาณที่ไดรับไมเหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ
ระยะเวลาในการจัดทําโครงการที่กําหนด
ตามแผนปฏิบัติไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของทางราชการ
เชน เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณตาง ๆ
การรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานอื่น
ที่ไดขอมูลลาชา

การปรับปรุงแกไข/ขอเสนอแนะ
จัดใหมีการอบรมใหความรูการจัดทําแผนทุกปและ
ใหมีการบรรจุโครงการใหสอดคลองกับสถานะการคลัง
ขององคกร
ควรดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไวอยางตอเนื่อง
แผนเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรไปสูเปาหมาย
ที่ตองการ ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปญหา/อุปสรรคที่สะทอน
ไปสูการบรรลุเปาหมายอยางจริงจัง
ใชงบประมาณตามโครงการที่กําหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
- หนวยงานเห็นความสําคัญในการจัดทําโครงการ
โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดที่กําหนดเพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน
- หัวหนาสวนราชการ และบุคลากรใหความรวมมือ
ในการรวมจัดโครงการที่จัดขึ้น
ควรเรงรัดหนวยงานที่ตองจัดสงขอมูลรายงานผล
การดําเนินงานเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อให
องคการบริหารสวนตําบลสามารถนําขอมูลไปสรุปผลได
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สวนที่ 5
ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 และขอ 14 ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิด
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนขอมูลในการวางแผน
และติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน
เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
ขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดดําเนินการนําเขา
ขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ e-plan และไดนําขอมูล
ในระบบ e-plan ดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
(ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
(www.dla.go.th)

สวนที่ 6
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
รอบเดือนตุลาคม
(ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น ดําเนินการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น ในระดับหมูบานและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ
เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น ชาวบานซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่
เปนระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอก
และภายใน โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังนี้
1. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
(Integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอก
นี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห
ดังนี้
1.1 โอกาส (O : Opportunity)
(1) ผูบริหารเอาใจใสในการทํางาน ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของใหสามารถ
ผลักดันนโยบายอยางตอเนื่อง
(2) กระแสทางสังคมเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิพื้นฐานทางการเมืองของประชาชน ทําให
ประชาชนเรียกรองและเขามามีสวนรวมในการแกปญหา
(3) ระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีที่ไรพรมแดน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับรูขอมูล
ขาวสารที่รวดเร็วเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
(4) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เชน โครงการตําบลละ 5 ลาน หมูบานละ 2 แสน
(5) มีศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอ ระดับทองถิ่น
1.2 อุปสรรค (T : Threat)
(1) อยูไกลจากจังหวัด ทําใหใชเวลานานในการติดตอกับจังหวัด
(2) บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง เชน การทําบัตรผูพิการ งานทะเบียนและบัตร
(3) มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหวางหนวยงานทองที่และทองถิ่นในการดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ
(4) ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง มี
งบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหนาที่ตาง ๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
2. ผลการวิเคราะหสภาพภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยเปนจุดแข็งหรือ
จุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการติดตาม
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และประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็ง
และจุดออน โอกาส ขอจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้
2.1 จุดแข็ง (S : Strength)
(1) ประชาชน ผูนําหมูบาน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง
(2) เปดโอกาสใหประชาชนไดมามีสวนรวมในการเสนอปญหา
(3) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
(4) ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ลําไย
แกวมังกร ฯลฯ
(5) มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
(6) มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพื้นที่
(7) มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
(8) ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ รวมทั้งนําแผนไปสูการปฏิบัติและ
เปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(9) ผูนําหมูบานใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
(10) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป
(11) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณสุขและ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
(12) มีวัด 12 แหง อาราม 2 แหง โบสถคริสต 3 แหง
(13) มีศูนยบริการขอมูลขาวสารในหนวยงาน ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
(14) หมูบานในเขตตําบลสันกลางมีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานได
ทราบขอมูลขาวสาร
(15) มีกองทุนในหมูบาน เชน การออมเงินสัจจะ
(16) มีกลุมอาชีพแมบาน กลุมดอกไมประดิษฐ กลุมจักสาน กลุมทําไมกวาด กลุมทําสมุนไพร
ลูกประคบ กลุมเพาะเห็ด ฯลฯ
(17) เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนทราบปญหาความตองการอยางแทจริง
2.2 จุดออน (W : Weakness)
(1) คนในวัยทํางาน คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ
(2) ครัวเรือนที่ยากจนสวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรอยางเดียวทําใหขาด
รายได
(3) ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม
อาชีพอยางเขมแข็ง
(4) ขาดแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ เนื่องจากแหลงน้ํา
ตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
(5) สถานศึกษาในตําบลมีเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา และมีโรงเรียนขยาย
โอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนตนเพียงแหงเดียว
(6) ไมมีสถานประกอบกิจการ เชน ปมน้ํามัน โรงแรม รีสอรท รานอาหารตาง ๆ ทําใหการ
จัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองคอนขางนอยไมสามารถเลี้ยงตนเองได
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(7) ไมมีตลาดสดที่ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล
(8) ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญ ๆ เพื่อจางคนในทองถิ่น
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563)
1.1 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง สรุปไดดังนี้
(1) ตัวบงชี้ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ได 5 คะแนนเต็ม โดยมีการดําเนินการครบทุก
ขั้นตอน (รายละเอียดดูสวนที่ 3 หนา 21)
(2) แบบที่ 1 : การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูสวนที่ 4 หนา 29)
1.2 ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้
(1) ตัวบงชี้ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได 5 คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสวนที่ 3 หนา 22)
(2) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ได
100 คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสวนที่ 4 หนา 41)
1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
(1) แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา (รายละเอียดดูสวนที่ 4 หนา 30) โดยสรุปไดดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 231 โครงการ
 สามารถดําเนินการได
จํานวน 75 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 32.47 ของแผนยุทธศาสตร
2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
2.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความถูกตอง สรุปไดดังนี้
(1) ตัวบงชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ได 5 คะแนนเต็ม โดยมีการดําเนินการ
ครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูสวนที่ 3 หนา 23)
2.2 ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้
(1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ได 100 คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ 4 หนา 41)
(2) ตัวบงชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ได 5 คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ 3 หนา 24)
2.3 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(1) แบบที่ 3/1 : แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา (รายละเอียดดูสวนที่ 4 หนา 39) โดยสรุปไดดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 231 โครงการ
 โครงการที่บรรจุในขอบัญญัติ
จํานวน 149 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 64.51 ของแผนพัฒนาสี่ป
(2) ตัวบงชี้ที่ 5 : การดําเนินโครงการ ได 3 คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ 3 หนา 25)
(3) ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561
(รายละเอียดดูสวนที่ 5 หนา 43)
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 โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 231 โครงการ
 สามารถดําเนินการได
จํานวน 75 โครงการ
 คิดเปนรอยละ 32.47 ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
3. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
3.1 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
3.1.1 ตัวบงชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ได 3 คะแนน เนื่องจากมี
ผลกระทบในการดําเนินโครงการ (รายละเอียดดูสวนที่ 3 หนา 25)
4. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
4.1 ขอ 4.3 สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ (รายละเอียดดูสวนที่ 3 หนา 26)
5. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
5.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
องคการบริหารสวนตําบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ การประสานงานกันแบบบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ในการรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบและรวมแกไขปญหาดวยกัน
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการตาง ๆ ที่จัดสรรใหกับหมูบาน แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก
คือ อยูไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง ทําใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับจังหวัด
การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไมสามารถดําเนินการได
5.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผูนําหมูบาน มีความพรอมที่จะให
ความรวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน คือ คนในวัยทํางาน คน
หนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ ครัวเรือนที่ยากจนสวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได ขาดแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ
เนื่องจากแหลงน้ําตื้นเขิน ไฟฟาที่ใชในการเกษตรไมทั่วถึง การคมนาคมไปไรนา สวนคอนขางลําบากโดยเฉพาะในชวง
ฤดูฝนที่มีน้ําหลาก น้ําทวมขังบริเวณถนน ไมมีสถานบริการน้ํามันในพื้นที่ ตลอดจนธุรกิจโรงแรม รีสอรท โรงงาน
ตาง ๆ ทําใหไมมีจางงานในพื้นที่หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จ
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แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560)
ชื่อโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูรับผิดชอบโครงการ : ชื่อ – สกุล ............................................................ตําแหนง .....................................................
สังกัด : สํานัก/กอง .........................................................................................................................................................
คําอธิบาย : ใหใสเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก
ลําดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบงชี้)
1
เปนโครงการที่ประชาคมทองถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
2
เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนา
3
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
4
ไดดําเนินการโครงการ
5
ดําเนินโครงการตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน
6
งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ
7
กลุมเปาหมายรอยละ 50 ขึ้นไปไดรับประโยชน
8
การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 50 ขึ้นไป
9
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ.......................................................................
.......................................................................................................
10
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ 50 ขึ้นไป

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

ใช

ไมใช

ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

700,000.00

-

-

552,280.00

-

3 คาจัดทําวารสาร เอกสารตาง ๆ
สํานักงานปลัด อบต.

60,000.00

-

-

60,000.00

-

4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สํานักงานปลัด อบต.

80,000.00

-

-

47,867.50

-

32,132.50

100,000.00

-

-

33,997.29

-

66,002.71

100,000.00

-

-

53,515.00

-

46,485.00

20,000.00

-

-

4,870.00

-

15,130.00

ที่

โครงการ

1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
สํานักงานปลัด อบต.
2 คาจางเหมาบริการ จัดทําของและคาจางเหมาจัดเก็บขอมูล
ขับรถกูภัย (สํานักงานปลัด อบต.)

5 บํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษ
ทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
สํานักงานปลัด อบต.
6 วัสดุสํานักงาน
สํานักงานปลัด อบต.
7 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
สํานักงานปลัด อบต.

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
100,000.00

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
6,000.00

ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการเมือง การบริหาร

คงเหลือ
(บาท)
94,000.00

หมายเหตุ

147,720.00

-
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แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
ที่

โครงการ

8 วัสดุงานบานงานครัว
สํานักงานปลัด อบต.
9 วัสดุกอสราง
สํานักงานปลัด อบต.

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
10,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
10,000.00

โอนลด
(บาท)
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
11,810.00
-

คงเหลือ
หมายเหตุ
(บาท)
8,190.00 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 5/61 วันที่ 9 มีนาคม 2561

100,000.00

-

-

57,603.00

-

42,397.00

10 วัสดุยานพาหนะและขนสง
สํานักงานปลัด อบต.

40,000.00

-

-

32,350.00

-

7,650.00

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
สํานักงานปลัด อบต.

600,000.00

-

172,000.00

162,791.20

-

12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
สํานักงานปลัด อบต.

40,000.00

-

-

750.00

-

39,250.00

13 วัสดุคอมพิวเตอร
สํานักงานปลัด อบต.

20,000.00

-

-

1,320.00

-

18,680.00

โอนมาจาก
วัสดุอื่น (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 10,000 บาท

265,208.80 โอนลด ครั้งที่ 2/61 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
โอนไปเพิ่มใหกับ
โครงการกอสรางระบบประปาศูนยบริการ
ประชาชนตําบลสันกลาง จํานวน 172,000 บาท

ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)

55 270,174.20

ที่

โครงการ

14 วัสดุอื่น
สํานักงานปลัด อบต.
15 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สํานักงานปลัด อบต.
16 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง
สํานักงานปลัด อบต.
17 คาซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะ
เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําประปาหมูบาน
และระบบประปาหมูบาน
สํานักงานปลัด อบต.

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
10,000.00

5,000.00

-

-

4,000.00

-

38,000.00
32,000.00

-

-

29,000.00

-

3,000.00

6,000.00

-

-

5,600.00

-

400.00

300,000.00

-

-

44,774.40

-

255,225.60

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
30,000.00

ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
่

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
4,030.00
-

คงเหลือ
หมายเหตุ
(บาท)
15,970.00 โอนลด ครั้งที่ 5/61 วันที่ 9 มีนาคม 2561
โอนไปเพิ่มใหกับ วัสดุงานบานงานครัว
(สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 10,000 บาท
1,000.00
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ผลการดําเนินงาน

88,724.40

ที่

โครงการ

18 อุดหนุน อบต.มวงคํา ในการดําเนินการตามโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานปลัด อบต.
19 จางเหมาชวยงานกองคลังและจัดวางระบบขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน
กองคลัง
20 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
กองคลัง
21 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
กองคลัง

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
15,000.00

380,000.00

-

-

30,000.00

-

50,000.00

-

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
15,000.00

ไมได
ดําเนินการ
-

คงเหลือ
(บาท)
-

182,000.00

-

198,000.00

-

26,400.00

-

3,600.00

-

11,072.00

-

38,928.00

โครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ
โอนลด ครั้งที่ 1/61 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
โอนไปเพิ่มใหกับ
อุดหนุน อบต.มวงคํา ในการดําเนินการ
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ (อําเภอพาน) จํานวน 15,000 บาท
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ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการเมือง การบริหาร
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
ที่

ดําเนินการ
(บาท)
-

#REF!

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได

คงเหลือ

หมายเหตุ

(บาท)
-

(บาท)
-

37,000.00
16,000.00

-

-

14,500.00

-

1,500.00

21,000.00

-

-

20,990.00

-

10.00

ที่ไดรับอนุมัติ
50,000.00

22 วัสดุสํานักงาน
กองคลัง
23 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
กองคลัง
รวม 23 โครงการ

2,855,000.00

10,000.00 197,000.00

1,363,290.39

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
100,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
100,000.00
-

100,000.00

-

-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
ที่

โครงการ

1 ครุภัณฑอื่น
ไฟกระพริบโซลาเซลล จํานวน 5 ชุด
สํานักงานปลัด อบต.
รวม 1 โครงการ

โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ

100,000.00

(บาท)
33,240.00

1,333,719.61

-

คงเหลือ
(บาท)
-

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการเมือง การบริหาร
แผนงานการศึกษา (00210)
ที่

(บาท)
ดําเนินการ
16,760.00
-

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ

คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 3 เครื่อง
กองการศึกษา

45,000.00

-

-

39,300.00

-

5,700.00

2 คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
และคาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
กองการศึกษา

50,000.00

-

-

45,600.00

-

4,400.00

191,139.00

-

-

66,500.00

-

124,639.00

4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
กองการศึกษา

20,000.00

-

-

15,822.00

-

4,178.00

5 วัสดุสํานักงาน
กองการศึกษา

30,000.00

-

-

2,100.00

-

27,900.00

6 วัสดุงานบานงานครัว
กองการศึกษา

20,000.00

-

-

20,000.00

-

3 คาจางเหมาบริการจัดทําของ และคาจางเหมา
ชวยงานกองการศึกษา
กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรที 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการเมือง การบริหาร
แผนงานการศึกษา (00210)
ที่
7 วัสดุคอมพิวเตอร

โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
10,000.00

-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
7,634.00
-

คงเหลือ
(บาท)
2,366.00

หมายเหตุ

กองการศึกษา
8 วัสดุอื่น
กองการศึกษา
รวม 8 โครงการ

5,000.00

-

-

1,602.00

-

3,398.00

371,139.00

-

-

198,558.00

-

172,581.00

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
ที่

โครงการ

1 อุดหนุน อบต.มวงคํา ในการดําเนินการตามโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ (อําเภอพาน)

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
-

รวม 1 โครงการ

โอนเพิ่ม
(บาท)
15,000.00

โอนลด
(บาท)
-

15,000.00

โครงการ

1 คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและ
คาจางออกแบบอาคาร ของ อบต.
กองชาง

คงเหลือ
(บาท)
-

15,000.00

หมายเหตุ
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1/61 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
โอนมาจาก
อุดหนุน อบต.มวงคําในการดําเนินการตามโครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยรวมขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 15,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) (ตอ)
ที่

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
15,000.00
-

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
50,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
7,100.00
-

คงเหลือ
(บาท)
42,900.00

หมายเหตุ

2 คาจางเหมาบริการจัดทําของและคาจางเหมาชวยงาน
กองชาง
3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
กองชาง
4 คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
กองชาง
5 วัสดุสํานักงาน
กองชาง
รวม 5 โครงการ

-

80,000.00

-

32,000.00

-

48,000.00 โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1/61 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
โอนมาจาก
เงินดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 80,000 บาท
37,952.00

50,000.00

-

-

12,048.00

-

10,000.00

-

-

630.00

-

9,370.00

20,000.00

-

-

2,800.00

-

17,200.00

130,000.00

80,000.00

-

54,578.00

-

155,422.00

47,478.00

61 1,716,426.39

ยุทธศาสตรที 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
กองการศึกษา
3 คาซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา
4 คาอาหารเสริม (นม)
กองการศึกษา
5 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนสันกลางวิทยา
กองการศึกษา
6 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนบานปาตาก
กองการศึกษา
7 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโรงเรียนบานถ้ํา
กองการศึกษา
8 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพื่อเปนคาอาหารกลาง
กองการศึกษา
รวม 8 โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
298,900.00

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
168,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

คงเหลือ
(บาท)
130,900.00

103,700.00

-

-

95,200.00

-

8,500.00

50,000.00

-

-

13,616.00

-

36,384.00

744,000.00

-

-

391,615.06

-

352,384.94

78,000.00

-

-

78,000.00

-

-

78,000.00

-

-

78,000.00

-

-

78,000.00

-

-

78,000.00

-

-

1,304,000.00

-

-

666,000.00

-

2,734,600.00

-

-

1,568,431.06

หมายเหตุ

638,000.00
-

1,166,168.94
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
ที่

โครงการ

1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ งานรัฐพิธี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสนับสนุนการดําเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงานปลัด อบต.)
รวม 1 โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
70,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

70,000.00

-

-

แผนงานการศึกษา (00210)
ที่

โครงการ

1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก (กองการศึกษา)
2 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเขาคายยุวชน
ตําบลสันกลาง (กองการศึกษา)
3 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเยาวชนตนกลา
ตําบลสันกลาง (กองการศึกษา)
4 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน (กองการศึกษา)
รวม 4 โครงการ

ยุทธศาสตรที 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
40,000.00

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
7,800.00
-

7,800.00

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
40,000.00
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

120,000.00

-

-

120,000.00

-

100,000.00

-

-

72,300.00

-

10,000.00

-

-

10,000.00

-

270,000.00

-

-

242,300.00

คงเหลือ
(บาท)
62,200.00

หมายเหตุ

62,200.00

คงเหลือ
(บาท)
0

หมายเหตุ

0
27,700.00
0
-

27,700.00
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
ที่

โครงการ

1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมรอยรวมคน 3 วัย
สานสายใยรักแหงครอบครัว
กองการศึกษา

2 การขับเคลื่อนแผนชุมชน และการประชุม
ประชาคมหมูบาน ตําบล
สํานักงานปลัด อบต.

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
80,000.00

80,000.00

ผลการดําเนินงาน
ไมได
ดําเนินการ
(บาท)
ดําเนินการ
80,000.00
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

-

50,000.00

300.00

50,000.00

80,300.00

160,000.00

-

แผนงานงบกลาง (00410)

-

คงเหลือ
(บาท)
0

29,700.00 โอนลด ครั้งที่ 3/61 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
โอนไปเพิ่มใหกับ
คาใชจายเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศนภายในแล
ภายนอกศูนยบริการประชาชน อบต. สันกลาง
จํานวน 50,000 บาท
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
195,000.00
-

29,700.00

1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
420,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

14,193,600.00

-

-

6,090,500.00

-

8,103,100.00

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ

3,168,000.00

-

-

1,260,000.00

-

1,908,000.00

ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรที 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง (00410)

หมายเหตุ

คงเหลือ
(บาท)
225,000.00

หมายเหตุ
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ที่

โครงการ

4 ชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ (เงินสํารองจาย)
5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง
รวม 5 โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
400,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

300,000.00

-

-

300,000.00

-

0

18,481,600.00

-

-

7,919,687.00

-

10,561,913.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
ที่

โครงการ

1 กิจกรรมงานประเพณีและพิธีทางดานศาสนา
กองการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
ดําเนินการ
(บาท)
74,187.00
-

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
60,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
50,000.00

โอนลด
(บาท)
40,000.00

ผลการดําเนินงาน
ไมได
ดําเนินการ
(บาท)
ดําเนินการ
70,000.00
-

่

คงเหลือ
(บาท)
0

หมายเหตุ

หมายเหตุ
โอนลด ครั้งที่ 3/61 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
โอนไปเพิ่มใหกับ
คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
และสรงน้ําพระธาตุดอนมูล จํานวน 40,000 บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 4/61 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
โอนมาจาก
คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
และสรงน้ําพระธาตุดอนมูล จํานวน 50,000 บาท
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ยุทธศาสตรที 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

คงเหลือ
(บาท)
325,813.00

ผลการดําเนินงาน

ที่

โครงการ

2 คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
และสรงน้ําพระธาตุดอนมูล
กองการศึกษา

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
-

โอนเพิ่ม
(บาท)
50,000.00

โอนลด
(บาท)
50,000.00

ดําเนินการ
(บาท)
-

ไมได
ดําเนินการ
-

คงเหลือ
(บาท)
0

3 การจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ตอตานยาเสพติด
กองการศึกษา

60,000.00

-

-

60,000.00

-

0

4 กิจกรรมสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีชนเผา
กองการศึกษา

20,000.00

-

-

20,000.00

-

0

5 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
โครงการมหกรรมผลิตภัณฑและของดีอําเภอพาน
ประจําป พ.ศ.2561
กองการศึกษา

18,500.00

-

-

18,500.00

-

0

หมายเหตุ
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 3/61 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
โอนมาจาก
1.คาจางเหมาชวยงานกองคลัง และจัดวางระบบ
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท
2.คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมงานประเพณี และพิธี
ทางดานศาสนา จํานวน 40,000 บาท
โอนลด ครั้งที่ 4/61 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
โอนไปเพิ่มใหกับ
กิจกรรมงานประเพณีและพิธีทางศาสนา
จํานวน 50,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
ที่

โครงการ

งบประมาณ

โอนเพิ่ม

โอนลด

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได

คงเหลือ

หมายเหตุ

(บาท)
-

(บาท)
-

1,500.00

-

-

1,500.00

-

0

21,875.00

-

-

21,875.00

-

0

9 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
กองการศึกษา

1,500.00

-

-

1,500.00

-

0

10 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปใหมเมือง อําเภอพาน
ประจําป พ.ศ.2561 (กองการศึกษา)

3,300.00

-

-

3,300.00

-

0

6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช
กองการศึกษา
7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคลายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(งานพิธีทานหาแมฟาหลวง)
กองการศึกษา
8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
โครงการจัดกิจกรรมรวมในงานพอขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาด จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ 2561
กองการศึกษา

ที่ไดรับอนุมัติ
1,250.00

(บาท)
ดําเนินการ
1,250.00
-

(บาท)
0
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ

โอนเพิ่ม
(บาท)

โอนลด
(บาท)

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ

คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

11 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9
ประจําปงบประมาณ 2561
กองการศึกษา
รวม 11 โครงการ

3,125.00

-

191,050.00 100,000.00

-

90,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
1 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการปองกันและลดอุบัติเห
50,000.00
ในชวงเทศกาล
สํานักงานปลัด อบต.

ที่

โครงการ

2 คาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษจากไฟปาและหมอกควัน
สํานักงานปลัด อบต.

50,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

-

-

3,125.00

-

201,050.00

-

ผลการดําเนินงาน
ไมได
ดําเนินการ
(บาท)
ดําเนินการ
29,900.00
-

22,740.00

-

0

-

คงเหลือ
(บาท)
20,100.00

หมายเหตุ

27,260.00
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
ที่

โครงการ

3 คาใชจายในการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
200,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
(บาท)
ดําเนินการ
200,000.00
-

คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ
-

ปองกันภัยฝายพลเรือน
สํานักงานปลัด อบต.
4 วัสดุเครื่องดับเพลิง
สํานักงานปลัด อบต.
รวม 4 โครงการ

50,000.00
250,000.00

-

-

35,600.00
235,600.00

-

14,400.00
14,400.00
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แผนงานการเกษตร (00320)
ที่

โครงการ

1 วัสดุการเกษตร
สํานักงานปลัด อบต.

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
50,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

โอนลด
(บาท)
-

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ไมได
ดําเนินการ
(บาท)
29,525.00

คงเหลือ
(บาท)
20,475.00

หมายเหตุ

29,525.00
รวม 1 โครงการ

50,000.00

-

-

29,525.00

-

20,475.00

52

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา (00210)
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
1 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมยุวชนอาสาพิทักษสิ่งแวดล 70,000.00
กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ

70,000.00

โอนเพิ่ม
(บาท)
-

-

โอนลด
(บาท)
-

-

ผลการดําเนินงาน
ไมได
ดําเนินการ
(บาท)
ดําเนินการ
70,000.00
-

70,000.00

-

คงเหลือ
(บาท)
-

หมายเหตุ

-
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โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

จํานวนเงินสะสม
ที่ไดมีการเบิกจาย
(บาท)
234,999.00

1

โครงการกอสรางโรงจอดรถ อบต.สันกลาง

2

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค อบต.สันกลาง

231,500.00

3

โครงการหินทิ้งบนกลองบนกลองเกเบี้ยน หมู 18

227,000.00

4

โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพัง หมู 18

141,000.00

5

โครงการซอมแซมตลิ่งไหลถนน หมู 12

124,000.00

6

โครงการวางทอ คสล. ขามถนน หมู 12

202,000.00

รวมจายขาดเงินสะสม

1,160,499.00

หมายเหตุ
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