คานา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ประจาปี
พ.ศ.2554 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 ข้อ 29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและปร ะเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาแล้วรายงานผล และเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล
เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัภายในเดื
ง้
อนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนีใ้ ห้ตดิ ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30 วัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสะเตงนอก จึงได้
จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งรายงานฉบับนีจ้ ะช่วยให้ทุกท่านได้
ทราบถึงผลการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลสะเตงนอก

สารบัญ
หน้า
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ส่วนที่ 1

[บทนา]

ความเป็นมา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะดาเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการภายใต้ขอ้ กาหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ
กาหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อสภาท้องถิน ่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนีใ้ ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ความสาคัญในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตาม
ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้บรั
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective)
การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

/ระยะเวลา...

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
สานักปลัด โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผล
จากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาลตาบลสะเตงนอก เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยนา
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทาเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจาปี เสนอคณะ
กรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล
ฯ สภาเทศบาลฯ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป
2. การติดตามประเมินความสาเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดาเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง
ก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบ
ความสาเร็จเป็นไปตา มจุดมุง่ หมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบ
ความสาเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ดา้ นใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและ
สอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก่อนที่จะจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

/ ส่วนที่ 2 ...

ส่วนที่ 2

[แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา]

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลสะเตงนอกได้กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ
ผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลสะเตงนอกที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2554-2556) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทาเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสาเร็จ
ในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี
(พ.ศ. 2554-2556) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ.ศ.2554
พ
เพื่อให้เห็นภาพรวม
ของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลตาบลสะเตงนอกได้กาหนดไว้และนามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานต่อไป

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
“ตาบลน่าอยู่ เศรษฐกิจยัง่ ยืน ประชาชนมีสุข”

พันธกิจ
เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ
กระจายโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาบ้านเมือง บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

/ ยุทธศาสตร์ ...

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย 1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเกิดเหตุรา้ ย
สาธารณภัย
2. ส่งเสริมงานด้านมวลชน การใช้ระบบการข่าวโดยความร่วมมือจากประชาชน
3. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาเหตุร/า้ สาธารณภั
ย
ย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้า คูคลอง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้า
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสถาบันศาสนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ส่งเสริม / พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังกาย
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
/

สานักปลัด

- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองช่าง
กองการศึกษา

- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สานักปลัด

- งานสังคมสงเคราะห์
กองการศึกษา

- งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 1. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุก กลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่และ
อ โรคไม่ติดต่อ
3. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและบาบัดผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา/ การออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
5. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดระบบการจัดการขยะ/ สิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
2. สนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
3. พัฒนาระบบงบประมาณ การคลังขององค์กร
4. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
5. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้ออานวยต่อการบริการประชาชน
1. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิ ารผู้ติดเชือ้ เอดส์และ
8. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ผู้ด้อยโอกาส
ยากจน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานรักษาความสะอาด
สานักปลัด

- งานเทศกิจ

ทุกส่วนราชการ

สานักปลัด

- งานสังคมสงเคราะห์

ส่วนที่ 3

[แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ]
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิน่ โดยตนเอง
คาชีแ้ จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลสะเตงนอก
ประเด็นการประเมิน

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่ งสม่าเสมอ
4. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

/
/
/
/
/
/

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิน่ มาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิน่ (SWAT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิน่
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิน่
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิน่
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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