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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘
และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนามีหน้าที่
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม สิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบล วังหว้า จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล วังหว้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้ จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ ๑
บทนา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
หน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดาเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผน พัฒนาที่ สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ กี ารวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุง ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่ งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้ าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วย งานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้ นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตา มโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้

-๒เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ จาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่
ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจา ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียง
จานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเ ดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการ
ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนก ลับ (feedback) ที่
สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผล จึง เป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมี การประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่
อาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึ งพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประ กอบไปด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลวังหว้า จึงต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบลวังหว้า ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตา มและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวังหว้า เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังหว้า จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวังหว้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

-๓การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิ ผลของการดาเนินโครงการ
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อ
การจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้อ งการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเปูาห มายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดา เนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลว
ของ ยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึง่ ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or
contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนา
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน ผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมิ นผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประ เมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนาไป เป็นเครื่อ งมือในการปรับปรุงนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกร ณีที่เห็ นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแ ผน
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ
ที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สดุ คือผูร้ ับผิดชอบโครงการโดยตรง
๑) ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมา ณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาด
เงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่าง ไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็ นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาด ไทย ว่า ด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณก ารรายรับ และ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อ ใช้
ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมา ณ ระเบียบกระทรว งมหาดไทย ว่าด้ว ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้
เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและโครงการที่มีลักษณะ
เป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-๔๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพั ฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเห็ นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตัง้ งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุด หนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนสารองเงินสะสมหรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรป กครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ
๒๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ ง านต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอ
โอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย สิ่ง ที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและ ลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน งาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติด ตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิน่ อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
(๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
(๒) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน
(๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
(๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
(๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
(๖) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
(๗) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
(๘) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
(๙) เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
(๑๐) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

-๕๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การประเมินผลความสาเร็จของแผนและโครงการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจวัดและการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เปูาหมายและมาตรฐานที่
กาหนดไ ว้ พัฒนาการของการประเมินผลความสาเร็จของแผนและโครงการมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะมุ่งเน้นความ
พยายาม ระยะมุ่งเน้นผลผลิต และระยะมุ่งเน้นแบบรวบยอด การประเมินผลความสาเร็จของแผนและโครงการเป็น
เครื่องมือสาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนและโครงการว่าจะปรับปรุง แก้ไข ยุติ หรื อยกเลิกแผนและโครงการ
ส่วนการจาแนกประเภทของการประเมินผลความสาเร็จของแผนและโครงการขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมิน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินผลความสาเร็จของแผนและโครงการมี
5 ปัจจัย ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ ความ เป็นวิชาชีพของผู้ประเมิน ประสิทธิผลของการจัดการ ข้อจากัด
เกี่ยวกับทรัพยากร และอานาจที่ได้รับตามกฎหมาย
การประเมินผลความสาเร็จของแผนและโครงการมี 6 ขั้นตอนคือ ขั้นกาหนดและระบุบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ขั้นสารวจและเตรียมการประเมินเบื้องต้น ขั้นตัดสินใจที่จะมีการประเ มินผลหรือไม่ ขั้นรวบรวม ขั้น
กาหนดวิธีการประเมิน และขั้นจัดทาข้อเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสน อความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้

-๖ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 29 (๓)
๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือ เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังหว้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอ บถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภ ารกิจของ
เทศบาลตาบลวังหว้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการ
นาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลวังหว้า กาหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นของเท ศบาลตาบลวังหว้า
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่
อ
นายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกเทศมนตรีตาบลวังหว้า เสนอสภาเทศบาล
ตาบลวังหว้า ภายในระยะเวลาที่กาหนด

-71.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต )
ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลวังหว้า
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ตาบลวังหว้ามาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดจากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผ ลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลวังหว้า ซึ่งสมารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด
ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome
and Output) ซึง่ สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ
หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลวังห ว้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เพร าะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิ สัมพันธ์เชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นของเทศบาลตาบลวังหว้า กาหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรือาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe)
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตาบลวังหว้า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

-83. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดต ามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวังหว้า กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางก ารวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระท บในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังหว้า ใช้
การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลวังหว้า มีการบันทึก
การสังเกต
แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน
(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในเทศบาลตาบลวังหว้า
3.4 การสารวจ (Surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลวังหว้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลวังหว้า จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลวังหว้า
๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
(๑) ทาให้การปฏิบั ติงานของหน่ วยงาน สานัก กอง ต่าง ๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกัน ดาเนินการไปได้ตามระเบียบ แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ไม่แยกส่วนในการ
ปฏิบัติงาน
(๒) ทาให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้กาหนดไว้
(๓) ทาให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดาเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการพัฒนา

-9(๔) ทาให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
(๕) เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่ดาเนินการ
(๖) ทาให้โครงการ กิจกรรม สามารถดาเนินการบรรลุผลสาเร็จได้ตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นและกฎหมายที่ได้กาหนดไว้
(๗) ทาให้สามารถกาหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และปรับปรุง แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ
(๘) ทาให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถ
จัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที เพื่อนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) สามารถช่วยให้การดาเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น
(๑๐) ทาให้ทราบผลการดาเ นินงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน อะไรประสบ
ผลสาเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องทาต่อไป จานวนเท่าไร อะไรจะต้องดาเนินการต่อ อะไรจะต้องยุติหรืออะไรที่จะต้องพัฒนา
ระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะนาไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อนามาตัดสินหรือพิจารณาต่อไป
การติดตามและประเมินผลแผ นพัฒนาท้องถิ่นจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจา ย่อมทาให้ทราบปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สามารถทาได้ตรงตามเปูาหมายหรือ
สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เมื่อเริ่มวางแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในที่สุด

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“ตาบลวังหว้าน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้อ งถิ่น และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าประสงค์ (GOALS) มีดังนี้
๑. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชน
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และการกีฬา แก่ เด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง การคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
ตัวชี้วัด (KPIs) มีดังนี้
1. จานวนกลุ่มอาชีพที่เพิ่มขึ้น
2. จานวนสินค้าการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
3. จานวนผลผลิตด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
๔. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูยิ่งขึ้น
6. จานวนการกาจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
7. จานวนประชากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
8. จานวนประชากรได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น
9. จานวนประชากรได้รับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่ดีขึ้น
10. จานวนประชากรห่างไกลยาเสพติดมากยิ่งขึ้น
11. จานวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
12. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น

- ๑1 13. กิจกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมมากยิ่งขึ้น
14. ความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
15. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น
16. จานวนประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น
17. บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ได้รับการพัฒนาในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
18. จานวนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
19. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้
๑. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒. เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
๕. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๗. ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ
๘. ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี้
๑. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
8. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ้วนหน้า
9. การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งเพื่อห่างไกลยาเสพติด
11. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
12. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
13. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
14. ส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
15. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
16. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
17. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
18. พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
19. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

- 12 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) มีดังนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร มุ่งส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้
เข้มแข็ง
๒. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล
๓. การพั ฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๔. การพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬา
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๕. การพัฒนาด้านการบริหารและกา รปกครองตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลวังหว้า ได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล วังหว้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวังหว้า ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลวังหว้า
.

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

มี
การดาเนินการ



















ไม่มี
การดาเนินการ

- 14 แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดการติดตามและประเมินผลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลวังหว้า
๒. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)
.

ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)
เทศบาลตาบลวังหว้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-256๕) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและส่งเสริม
เศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
การท่องเที่ยวโดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค

รวม

2561

2562

2563

จานวน
โครงการ
5

จานวนเงิน
(บาท)
132,000

จานวน
โครงการ
5

จานวนเงิน
(บาท)
132,000

จานวน จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
132,000
5

3

830,000

3

830,000

4

45

12,632,500

43

12,532,500

28

3,195,500

27

10

25,844,000

5

96

2564

2565

จานวน
โครงการ
5

จานวนเงิน
(บาท)
132,000

จานวน
โครงการ
5

จานวนเงิน
(บาท)
132,000

230,000

4

230,000

4

230,000

44

12,652,500

45

12,770,500

45

12,770,500

2,863,000

25

2,690,500

24

2,540,500

23

2,534,000

13

29,360,500

7

3,657,000

11

27,844,000

10

6,857,000

5,050,000

8

5,150,000

4

5,050,000

7

5,550,000

8

5,050,000

47,684,000

99

50,868,000

89

24,412,000

96

49,067,000

95

27,573,500

- 15 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลวังหว้า เป็นแ ผนที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
บริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์มีจานวนโครงการ ดังนี้
จานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริม
เศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
รวม

2561
5

จานวนโครงการ
2562 2563 2564
5
5
5

2565
5

รวม

ร้อยละ

25

5.26

3

3

4

4

4

18

3.79

45

43

44

45

45

222

46.74

28

27

25

24

23

127

26.74

10

13

7

11

10

51

10.73

5

8

4

7

8

32

6.74

96

99

89

96

95

475

100

- 16 จานวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2561

จานวนงบประมาณ
2562
2563
2564

132,000
132,000
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา 132,000
คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและส่งเสริม
เศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
830,000
830,000
230,000
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดย
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา 12,632,500 12,532,500 12,652,500
ด้านการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา 3,195,500 2,863,000 2,690,500
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการ
กีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา 25,844,000 29,360,500 3,657,000
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา 5,050,000 5,150,000 5,050,000
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
47,684,000 50,868,000 24,412,000
รวม

2565

รวม

ร้อยละ

132,000

132,000

660,000

0.33

230,000

230,000

2,350,000

1.18

12,770,500 12,770,500

63,358,500

31.74

2,540,500

2,534,000

13,823,500

6.93

27,844,000

6,857,000

93,562,500

46.87

5,550,000

5,050,000

25,850,000

12.95

49,067,000 27,573,500 199,604,500

จานวนโครงการและงบประมาณแยกตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2564
2565
รวม

จานวนโครงการ
96
99
89
96
95
475

ร้อยละ
20.21
20.84
18.74
20.21
20
100

จานวนงบประมาณ
47,684,000
50,868,000
24,412,000
49,067,000
27,573,500
199,604,500

ร้อยละ
23.89
25.48
12.23
24.58
13.82
100

100
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและส่งเสริม
เศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

๑. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน
๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้าน
การเกษตร
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยการ ๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สิ่งแวดล้อม
กาจัดขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ด้านการยกระดับคุณภาพ
ประชาชน
ชีวิตและความปลอดภัยใน ๒. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่าง
ชีวิตและทรัพย์สิน
ถ้วนหน้า
๓. การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งเพื่อห่างไกล
ยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับ
ด้านการศึกษา ศาสนา
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
๔. ส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ๑. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ประชาชน
๓. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ๑. พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
๒. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

รวม

โครงการพัฒนา
ที่ดาเนินการจริง
(จานวนโครงการ)
-

จานวนเงิน
ที่ดาเนินการจริง
(บาท)
-

1

21,120.00

7

11,701,200.00

8

1,418,753.44

2

(ดาเนินการ
แต่ไม่ใช้งบประมาณ)

4

4,118,000.00

22

17,259,073.44
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-

-

รายรับทั้งสิ้น
หมวดภาษีอาการ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีปูาย
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
- ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
- ค่าปรับการผิดสัญญา
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทศิ ให้
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
หมวดภาษีจัดสรร
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

34,058,074.25
31,743.47
10,618.47
21,125.00
264,284.20
1,416.20
2,088.00
259,660.00
420.00
340.00
360.00
589,196.53
589,196.53
62,930.00
57,500.00
5,430.00
15,877,976.05
535,047.12
8,318,109.44
2,159,246.34
52,842.54
3,994,662.50
118,372.22
78,033.89
621,662.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,231,944.00 บาท
17,231,944.00 บาท

- 19 -

-

รายจ่ายทั้งสิ้น
งบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

29,372,617.90
12,031,729.92
12,031,729.92
10,057,119.96
2,392,800.00
7,664,319.96
1,839,648.02
323,863.25
734,116.00
589,764.22
191,904.55
4,783,900.00
665,900.00
4,118,000.00
660,220.00
660,220.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแ ผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังหว้า จึงได้รวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนของเทศบาลตาบล วังหว้า ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม พ .ศ.256๒ ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ.256๓) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวังหว้า สามารถสรุปผลการติดตามได้ดังนี้

-21บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับที่

โครงการ

๑

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนตาบลวังหว้า

เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และประชาชนตาบลวังหว้า มี
อาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน

๒๐,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

2

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของตาบล
วังหว้า

ให้กลุ่มมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้า
OTOP และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม

๒๐,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

รวม

2

4๐,๐๐๐.00

-

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

- 22 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

ลาดับที่
๑
รวม

โครงการจัดซื้อถังขยะ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอย
ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน

1

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓๐,๐๐๐.00

- กองสาธารณสุขฯ

3๐,๐๐๐.00

-

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อ
เพราะถังขยะที่จัดซื้อในในปี
2562 มีเพียงพอ

 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
๑
รวม

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ได้อย่างถูกวิธี

1

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓๐,๐๐๐.00

21,120.00 กองสาธารณสุขฯ

3๐,๐๐๐.00

21,120.00

หมายเหตุ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
๑

โครงการ
โครงการตั้งหน่วยบริการช่วงเทศกาลต่าง ๆ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
1๐,๐๐๐.00

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- สานักปลัด

หมายเหตุ
อาเภอศรีประจันต์กาหนดตั้งจุด
บริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตาบลบางงาม

- 23 –
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ลาดับที่
๒

โครงการ
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๒

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

๓,๐๐๐.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- สานักปลัด

1๓,๐๐๐.00

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

-

 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ทีเ่ บิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับที่

โครงการ

๑

โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกัน
โรคไข้เลือดออก

ปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยการ
กาจัดยุงลายและพาหะนาโรค

๖๐,๐๐๐.00

- กองสาธารณสุขฯ

2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ฉีดวัคซีนปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับประชากรสัตว์
ในตาบลวังหว้า

50,0๐๐.00

44,400.00 กองสาธารณสุขฯ

สารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจานวน
สัตว์ในตาบลวังหว้า โดยทาการ
สารวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ 3 บาทต่อ
ครั้ง ของการสารวจและขึ้นทะเบียน

10,0๐๐.00

- กองสาธารณสุขฯ

3

หมายเหตุ
ดาเนินการร่วมกับ รพ.สต. ใน
พื้นที่ และได้รับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์จากสาธารณสุข
อาเภอ และทรายที่ได้จัดซื้อ
ในปี 2562 ยังมีเหลือเพียงพอ

เทศบาลดาเนินการเอง
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- 24 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม

1. รณรงค์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม
กับ อสม. และสตรีอายุ30-70 ปี
2. สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
3. ประชาชนสามารถถ่ายทอด
ทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ให้แก่สตรีอายุ 30-70 ปี ได้

5

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 1 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับ
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ประทานเกลือไอโอดีนในครัวเรือน
กุมารี
2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจ
ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ
3. ลดอัตราการเกิดภาวะการขาด
สารไอโอดีน
4. ทุกหลังคาเรือนรู้จักและใช้เกลือ
เสริมไอโอดีน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

28,5๐๐.00

- กองสาธารณสุขฯ

ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

60,850.00

- กองสาธารณสุขฯ

ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

- 25 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
ลาดับที่

โครงการ

6

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be
Number One ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

7

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการตามพระราช
ดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวม

7

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. รณรงค์และปูองกันเด็กและ
เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในด้าน
ลักษณะและชนิดของสารเสพติด
สถานการณ์การแพร่ระบาด วิธี
ปูองกัน รวมทั้งการบาบัดรักษา
ผู้ติดยา/สารเสพติด
3. เด็กและเยาวชน มีความสามารถ
ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด/สารเสพติดและ
การปูองกันไปยังครอบครัว ชุมชน
และสังคมได้
๑. ควบคุมและปูองกันการติดเชื้อ
โรคหนอนพยาธิ ในเด็กและเยาวชน
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้ในการปูองกันโรค
หนอนพยาธิ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

19,500.00

- กองสาธารณสุขฯ

ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

31,150.00

- กองสาธารณสุขฯ

ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

260,๐๐๐.00

44,400.00
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับที่

โครงการ

๑

โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีอย่าง
ยั่งยืน

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาวะที่
สมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญา

2๐,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

๒

โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้ ให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีอย่าง
ยั่งยืน

จัดกิจกรรมให้คนพิการมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญา

๑๐,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

รวม

๒

3๐,๐๐๐.00

-

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่

โครงการ

๑

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒

โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2563

รวม

๒

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติด หรือการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
อุดหนุนศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
2๐,๐๐๐.00

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
- สานักปลัด
กองการศึกษา

๖๐,๐๐๐.00

60,000.00 สานักปลัด

8๐,๐๐๐.00

60,000.00

หมายเหตุ
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

- 27 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
 แผนงานงบกลาง
ลาดับที่

โครงการ

๑

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

๓

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

๔

โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลวังหว้า

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐
ปีขึ้นไปที่มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ
จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการที่มาแสดงตน
เพื่อลงทะเบียนคนพิการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ที่มาแสดง
ตนเพื่อลงทะเบียนผู้ปุวยเอดส์
เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตาบลวังหว้า

๔

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

10,40๔,๐๐๐.00

10,084,800.00 กองการศึกษา

๑,536,๐๐๐.00

1,428,000.00 กองการศึกษา

๘๔,๐๐๐.00

84,000.00 กองการศึกษา

๑2๐,๐๐๐.00
๑2,144,๐๐๐.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

ไม่ได้สบทบกองทุนฯ เนื่องจาก
เงินคงเหลือมากกว่าสองเท่า
ของรายรับกองทุน

11,596,800.00

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
 แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ

๑

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๒

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
ให้นักเรียนมีอาหารเสริม (นม)
รับประทานครบทุกคน
สนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน
มีอาหารกลางวันรับประทานครบทุก
คน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔12,00๐.00

351,133.44 กองการศึกษา

7๒๐,๐๐๐.00

600,220.00 กองการศึกษา

หมายเหตุ

- 28 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา (ต่อ)
 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลาดับที่

โครงการ

๓

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

๕

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

๖

โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะปูนปั้น สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

7

โครงการซ้อมแผนความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

7

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาน สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
ประกอบด้วย
๑. ชุดชิงช้ากระดานลื่น
จานวน ๑ ชุด
๒. กระดานกระดก 4 ที่นั่ง
จานวน ๑ ชุด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 2๔,๐๐๐ บีทียู
จานวน 3 ตัว พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อชุดโต๊ะปูนปั้น สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
จานวน 3 ตัว
จัดกิจกรรมซ้อมแผนปูองกันภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒70,55๐.00

205,000.00 กองการศึกษา

๑5๐,๐๐๐.00

145,000.00 กองการศึกษา

97,2๐๐.00

96,000.00 กองการศึกษา

๑0,0๐๐.00

9,900.00 กองการศึกษา

10,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

1,669,750.00

1,407,253.44

หมายเหตุ

ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

- 29 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา (ต่อ)
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ

๑

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๒

โครงการประเพณีสงกรานต์ไทย ร้อยรวมใจให้ผู้สูงอายุ

๓

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา

๔

๕

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒๐,๐๐๐.00

7,500.00 สานักปลัด
กองการศึกษา

๑๕,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

สืบสานประเพณีถวายเทียนจานา
พรรษา

๓,๐๐๐.00

4,000.00 กองการศึกษา

โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ

สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ
ของไทย

๕,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

ส่งเสริมการกีฬา การออกกาลังกาย
และให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อเป็นการต้านภัยยาเสพติด

๑๐,๐๐๐.00

- กองการศึกษา

7

จัดกิจกรรมเพื่อให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และสร้าง
ความผูกพันธุ์ให้กับผู้สูงอายุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

๕๓,๐๐๐.00

11,500.00

หมายเหตุ

ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ใช้งบประมาณร่วมกับ
งบประมาณของวัฒนธรรม
ตาบลวังหว้า
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

- 30 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑

โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และ
การให้บริการแก่ประชาชน

๕๐๐,๐๐๐.00

๒

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1๐๐,๐๐๐.00

๓

โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทา ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาระดับพื้นที่

จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
สนับสนุนกระบวนการจัดทา
ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาระดับ
พื้นที่

๗,๐๐๐.00

- สานักปลัด

๔

โครงการจัดอบรม ศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานของ
เทศบาลตาบลวังหว้า

๕๐,๐๐๐.00

- สานักปลัด

๕

โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต

จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

๕,๐๐๐.00

๖

โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสานักงาน

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน

รวม

๖

๑๕๐,๐๐๐.00

8๑๒,๐๐๐.00

- สานักปลัด/
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ/
กองการศึกษา
- กองคลัง /กองช่าง

- สานักปลัด
กองการศึกษา
- สานักปลัด/
กองคลัง/กองช่าง/
กองสาธารณสุขฯ/
กองการศึกษา
-

หมายเหตุ

ดาเนินการ
แต่ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ไม่ได้ดาเนินการ เพราะเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
ดาเนินการ
แต่ไม่ใช้งบประมาณ

- 31 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
๑

รวม

โครงการ
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในตาบล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรในเวลา
กลางคืน

๖

งบประมาณ
ทีต่ ั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๕๐,๐๐๐.00

- กองช่าง

50,๐๐๐.00

-

หมายเหตุ
ดาเนินงานจ้างเหมาโดยใช้
งบประมาณจากหมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และ
หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 จาก
บริเวณสะพาน คสล. ตรงที่ดิน
นางพรรณทิพย์ รักษ์พูลบางยูง ถึง
บริเวณบ้านนางทองสุข แก้วเขียว

2,544,๐๐๐.00

2,543,000.00 กองช่าง

๒

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5

1,166,๐๐๐.00

1,160,000.00 กองช่าง

3

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตาบลวังหว้า
หมู่ 2 - 7

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 จาก
บริเวณที่นานายศักดิ์ดา ประสิทธิกุล
ถึงบริเวณที่นานางศักดิ์คิด สุขวดี
ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายใน
ตาบลวังหว้า หมู่ 2–7
จานวน 10 สาย

420,๐๐๐.00

415,000.00 กองช่าง

รวม

3

4,130,๐๐๐.00

4,118,000.00

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๔
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรคการติดตามและประเมินผล
ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้
๑. จานวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวนมาก แต่งบประมาณของเทศบ
าลตาบล
วังหว้า มีอยู่อย่างจากัด ไม่เพียงพอในการดาเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุก
โครงการ
๒. ประชาชนขาดความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากในการ ประชุมประชาคม
หมู่บ้านทุกครั้งประชาชน มักเสนอโครงการเฉพาะใน ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน เช่น ถนน ลาคลอง ประปา ไฟฟูา เป็นต้น
โดยไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ
๓. ประชาชน ไม่ให้ความสาคัญ กับการประชา คมหมู่บ้าน จะเห็นได้จาก จานวนของผู้ เข้าร่วมประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนน้อยและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
4. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า ส่งผลใ ห้เทศบาลไม่สามารถดาเนินการ
โครงการได้ทันตามกรอบเวลาที่ได้กาหนดไว้
5. เทศบาลมีอานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
6. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลจึง ไม่สามารถ
ดาเนินการโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล มีดังนี้
๑. ในการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลควรทาให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสาคัญของการจัดทาประชาคมฯ และเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น ร่วม กลั่นกรอง แผนงาน /โครงการ จัดลาดับความสาคัญ ความ จาเป็นเร่งด่วน ของโครงการต่างๆ เพื่อให้
ทุกโครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง
2. เทศบาลให้ความรู้และทาความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับระบบการดาเนินงานของเทศบาล
3. เทศบาลควรปรับปรุงสถานที่ สาหรับ บริการประชาชนให้สะดวก สะอาด เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
เพียงพอต่อการให้บริการ และควรจัดให้มีเจ้าหน้าทีส่ าหรับให้คาแนะนาข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน
4. จัดให้มีการบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว

