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หน้า 1

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพั ฒ นามี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่ ง คณะกรรมการจะต้ อ งด าเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ดาเนิ น การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้ าวัน นั บแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบาลอ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา เทศบาลตาบลบาลอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบาลอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้ าที่ดาเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้อ งถิ่น พร้ อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิ ดเผยภายใน สิ บห้ าวัน นั บ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดาเนินงานเป็น ไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน เพื่อจะได้นาข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป
เทศบาลตาบลบาลอได้ดาเนินการติดตามและประเมินผล ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
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ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบาลอ
๑. โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณให้ ด าเนิ น การแล้ ว ไม่ ค วรโอนงบประมาณ
เพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้ส อดคล้องกับการเบิกจ่าย
จริง
๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดาเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสาคัญ
๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน
การคลั งของท้องถิ่ น เป็ น ส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับ สนุนงบประมาณจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของเทศบาลตาบลบาลอ ให้มากขึ้น
ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการของเทศบาลตาบลบาลอรวมถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดาเนินโครงการให้มากขึ้น
๖. ควรมีการสารวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบาลอ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนาไปสู่แนวทางการกาหนด
ทิศทางการพัฒ นาที่ส ามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่ าง
รวดเร็ว
๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดาเนินการโครงการพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่ แตกต่ างกั น
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
โกตาบารูจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตาบลบาลอ
บารูหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรต่า ง ๆ ในการพั ฒ นาเทศบาลต าบลบาลอตรวจสอบดู ว่ า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาได้รั บ ปัจ จัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคัญของการติดตามและประเมิน แผนเป็ นเครื่ องมือ ส าคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตาบลบาลอ) สภาพพื้นที่
และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง แผนงาน โครงการพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ ง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตาบลบาลอ
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒ นาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลตาบลบาลอให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่ งรีบดาเนิน การ สิ่ งเหล่ านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่ งใดควรดาเนิ นการต่อไปตามวัตถุป ระสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนิน การเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบาลอซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อมูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลบาลอ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลบาลอ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตาบลบาลอที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลบาลอหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาของชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ 29 ก าหนดว่ า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3)รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จานวน 2 คน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลบาลอ
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตาบลบาลอ
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลบาลอ
ได้ ก าหนดการแบ่ ง ขั้ น ตอนเพื่ อ เป็ น การก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอ ดังนี้
2.1 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตการติ ด ตามและประเมิ น ผล การติ ด ตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น
จากนั้น ศึกษาว่า ผู้ ใช้ผ ลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูล หลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการ
ให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
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2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบาลอ
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้ องถิ่ นเป็ นการรายงานให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่ ก าหนดไว้ ต ามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ การรายงานผลการติ ด ตามแผนงานโครงการหนึ่ ง ๆ
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตาบลบาลอในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขี ย นเป็ น รายงานเชิ ง เทคนิ ค ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยก็ ไ ด้ ค วามเป็ น มาของโครงการที่ จ ะติ ด ตามโดยสรุ ป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลบาลอ
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลบาลอหรือผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจ
ในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอ มีอานาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริห ารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พั อปท.

เสนอ

ธันวาคม

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ ป ระชาชนในต าบลบาลอ ทราบในที่ เ ปิ ด เผย
ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบาลอ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ใน
การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตาบลบาลอรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดขึ้ น หรื อ การน าไปทดลองใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว จึ ง น าเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบาลอ กาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
บาลออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น /คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบาลอ
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พยากรส าหรั บการดาเนิ นการติด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตาบลบาลอมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
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1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบาลอ ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการติ ดตามและประเมิน ผลมีค วามจ าเป็ น
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลบาลอ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบลและอาจรวมถึง
อาเภอและจั งหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบาลอ กาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมู ลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจั ดทาไว้แล้ว หรื ออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อง เจ้ าหน้ า ที่บุ คลากรของเทศบาลตาบลบาลอข้อมูล ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบาลอกาหนด
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่ องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจาปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็ น การยื น ยั น ว่ า ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบมี ค วามเกี่ ย วข้อ งและได้ รั บ ผลกระทบในระดั บ ใด
โดยทั่ว ไปการสั มภาษณ์ ถูกแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การสั มภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง ทางการ
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)
ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบาลอใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบาลอมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ตั ว บุ ค คลชุ ม ชนมี กิ จ กรรมร่ ว มกั น (2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตาบลบาลอ
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตาบลบาลอคณะกรรมการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบาลอจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุข องปั ญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรื อแนวทางการพัฒ นา ตลอดจน
เป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบาลอ
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจั ดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นและการ
ดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ การใช้ ทรั พยากรต่ างๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง
ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่ งการ ผู้ บริ หารท้องถิ่น ปลัด/รองปลั ด ผู้ บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ ายต่าง ๆ
ของเทศบาลตาบลบาลอ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตาบลบาลอแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของเทศบาลตาบลบาลอ
เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้ เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลเทศบาลตาบลบาลอ
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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบาลอเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา 5 ปี
พ.ศ. 2551-2565.ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตาบลบาลอที่กาหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพั ฒ นาของเทศบาลต าบลบาลอซึ่ งแสดงถึ งวิ สั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ และจุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นา
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบาลอ มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
2) วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน”
พันธกิจเทศบาลตาบลบาลอ
ภารกิจที่ 1พัฒนาเทศบาลตาบลบาลอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถภาพสูง
ภารกิจที่ 2ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภารกิจที่ 3ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคคลากรให้ทางานอย่างมืออาชีพ
ภารกิจที่ 4พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังให้มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้
ภารกิจที่ 5ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภารกิจที่ 6ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ภารกิจที่ 7ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ภารกิจที่ 8ส่งเสริมการดาเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลตาบลบาลอให้มีสมรรถณะสูง
2. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่และระบบการบริหาร
จัดการในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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1.3 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดาเนิ นงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เป็น
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการจริง)
ยุทธศาสตร์

แผนงาน

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติ
2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน / และ
ชุมชนน่าอยู่

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1. โครงการรอมฎอนสุขใจ

97,000

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

1. โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทาง
กฎหมาย
2. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3(ต่อเนื่อง)
3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
1.โครงการขยายเสาไฟฟ้าแสงจันทร์
ระยะทาง 1,200 เมตร จานวน 25
ต้น หมู่ที่ 4 สายสูเปะบือแนปือแต
ตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา
1. โครงการเบิกฟ้ารามันห์

12,000

-แผนงานเคหะ
และชุมชน

-แผนงาน การ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
4.ยุทธศาสตร์ -แผนงานรักษา
พัฒนาด้านการ ความสงบ
เสริมสร้างและ ภายใน
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
รวม

จานวนโครงการ

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี
2563
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย
8
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จานวนเงิน

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการจริง

200,000
5,000
1,625,000

20,000

3,000
10,000
1,972,000
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1.3 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการจริง
ที่

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
1
2

ส่งเสริมอาชีพยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ดนางฟ้า)
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกาพร้าและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

20,000.00

3

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ

60,000.00

4

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

5

39,900.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

68,120.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกความสะอาดของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมปลอดภัย

7

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019

7

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกาพร้าและ
ผู้ด้อยโอกาส

22,500.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

433,160.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

44,129.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

687,809
พัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
10,730.00

8

การแข่งขันฟุตบอลคัพ

9

การแข่งขันกีฬาสีเด็ก, เยาวชนและประชาชนทั่วไป

(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

27,655.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

38,385.00
พัฒนาด้านส่งเสริมการสาธารณสุข
10 ฝากครรภ์คุณภาพ แม่ปลอดภัย ลูกน้อยสุขภาพดี ตาบลบาบอ
11 สงเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
12 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

25,400.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

11,800.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

23,600.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

โครงการ...
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ที่

โครงการ

13 รับวัคซีนตามเกณฑ์ในเด็ก 0-5 ปี
14 ผู้ปกครองใส่ใจ หนูน้อยฟันดี
15 ส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน
16 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทางานของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
17 ป้องกันอุบัติเหตุทางน้า (ทีมผู้ก่อการดี)
18 หมูบ้านต้นแบบจัดการขยะ ปราศจากโรคภัย
19 ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า Covid 19
20 ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
21 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งบตามข้อบัญญัติ
23,600.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

11,800.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

60,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

24,300.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

33,600.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

40,200.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

49,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

21,560.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

25,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

22 รณรงค์การสร้างจิตสานึกในการสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

-

23 จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน

-

24 ส่งเสริมการออกกาลังกาย

-

25 แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ

-

26 Big Cleaning Day

-

27 ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

349,860

พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาในระบบ, นอกระบบและตามอัธยาศัย
28 อาซูรอสัมพันธ์ชุมชน
29 โครงการสุขภาพสดใสใจสุขบัญญัติ
30 โครงการสุขภาพสดใสใจสุขบัญญัติ

7,990.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

โครงการ...

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ที่

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ
15,410.00

31 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

32 โครงการสายสัมพันธ์เมาลิดนบี
33 เรียนรู้สู่โลกกว้าง

10,300.00
15,410.00

34 ส่งเสริม/แข่งขันทักษะทางวิชาการ
35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา

58,785.00
1,209,700.00

36 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
37 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2563
38 ผลิตสื่อการเรียนการสอน

328,280.00
19,116.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

39 รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

14,971.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

40 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กิจกรรม “การ
แข่งขันฟุตบอล สะกาคัพ ครั้งที่ 2”
41 หนูน้อยคนเก่ง

39,660.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

24,420.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

42 เยี่ยมบ้านนักเรียน
43 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

958,280.00

44 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
45 สุขภาพสดใส ใส่ใจสุขบัญญัติ

3,540.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

46 สุขภาพสดใส ใส่ใจสุขบัญญัติ

-

47 ค่ายกลางวัน

23,493.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

48 รอมฎอนสัมพันธ์

123,000.00.
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

49 ส่งเสริมและสนับสนุนสนับกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

9,920.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

โครงการ...
–
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ที่
50

โครงการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

งบตามข้อบัญญัติ
35,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

2,897,275
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
51 ซ่อมแซมคันทางถนน สายบลูกาปาลัส – ละแอ
52 บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณเทศบาลตาบลบาลอ
53 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลากยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านบาลอ
54

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว จากยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบาลอสะแตเซ็ง

59,850.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

81,100.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

2,506,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

5,570,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

41,000.00

55 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.3

(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างอัฒจันทร์

147,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

8,404,950
พัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
57 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
58 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
59 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา

280,500.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

49,979.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

102,400.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

432,879
ด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
60

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

12,811,158
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1

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

.
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การประเมินผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนา
ที่ดาเนินการจริง
(จานวนโครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

50

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผล
จริง
(ผลผลิตของ
โครงการ)
3,973,329
50

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน
/ และชุมชน

6

8,404,950

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เสริมสร้างและรักษาความสงบ
เรียบร้อย
รวม

3

432,879

4

2

-

2

61

12,811,158

61

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จานวนเงิน
ที่ดาเนินการจริง
(บาท)
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การประเมินผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ
จานวนเงิน
เป้าหมาย
พัฒนา
ที่ดาเนินการจริง ที่ได้จริงหรือได้ผล
ที่ดาเนินการ
(บาท)
จริง
จริง
(ผลผลิตของ
(จานวน
โครงการ)
โครงการ)
ยุทธศาสตร์ -แผนงาน
7
687,809
7
การ
สร้างความ
พัฒนาการ เข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ ชุมชน
และ
-การศึกษา
23
2,897,275
23
คุณภาพ
-สาธารณสุข
18
349,860
18
ชีวิต
-การศาสนา
2
38,385
2
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ
ยุทธศาสตร์ -แผนงาน
6
8,404,950
6
การพัฒนา เคหะและ
หมู่บ้าน / ชุมชน
และชุมชน
ยุทธศาสตร์ -แผนงาน
3
432,979
3
การ
การศาสนา
พัฒนาการ วัฒนธรรม
บริหาร
และ
องค์กร
นันทนาการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ -แผนงาน
2
2
การ
บริหารทั่วไป
พัฒนาการ
เสริมสร้าง
และความ
สงบ
เรียบร้อย
รวม 12,811,258
61

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
เป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ดาเนินโครงการอย่าง
ทั่วถึง
-ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมสร้างความ
รักความสามัคคี
-ประชาชนได้รับการ
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม
-ประชาชนมีความ
ปลัดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

อาทิ แผนปฏิรูป/
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิตอล/สิ่งแวดล้อม/การศึกษา/
สาธารณสุข

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ
Func
tion

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ

Age
nda

Are
a

นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาบริหารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอ
ให้ เขี ย นความสั ม พัน ธ์ ความเชื่อ มโยงกับยุ ทธศาสตร์ข องชื่อ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นกับสภาพปั ญหาที่เกิด ขึ้นจนนาไปสู่ การกาหนดวิสั ยทั ศน์
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม........เช่น
ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบาลอ
ด้ า น เ ก ษ ต ร เ ชิ ง เ ดี่ ย ว ไ ม่ มี ก า ร ประกอบด้วย
ประกอบอาชีพอื่นเพื่อเสริมรายได้แก่ 1. บ้านบาลอ
ครอบครัว
2 .บ้านปาโฮะ
3. บ้านสะแตเซ็ง
- ประชาชนบางส่วนที่ด้อยโอกาสยัง
4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต
ไม่ได้รับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ
5. บ้านละแอ
- สถานการณ์การเปลี่ ย นแปลงของ 6. บ้านปูลัย
สั ง คมยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ประชาชนจึ ง 7. บ้านบาลูกาปาลัส
ต้ อ งตื่ น ตั ว และปรั บ ตั ว ในระบบ
การศึกษามากยิ่งขึ้น
- ประชาชนขาดการออกก าลั ง กาย
และไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยเท่าที่ควร
- เด็ ก เยาวชน และประชาชนขาด
สถานที่สาหรับกิจกรรมนันทนาการที่
มีมาตรฐาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

เด็ก เยาวชนและ - ประชาชนมีรายได้เสริม ตลอดจนได้ผล
ประชาชนใน ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
พื้นที่
- ประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง
- เยาวชน ประชาชน รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงมีประสบการณ์และความรู้
เ พิ่ ม ขึ้ น ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ทั้ ง ใ นระ บบ นอกร ะบบและ ตา ม
อัธยาศัย
- ประชาชนในตาบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น ใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น
- เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการ
ส่ ง เสริ ม ด้ า นกี ฬ าและนั น ทนาการ
ตลอดจนมี ส ถานที่ ส าหรั บ กิ จ กรรม
นันทนาการ
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน-ชุมชน น่าอยู่

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

- เส้ น ทางการาคมนาคมยังไม่ทั่ว ถึง 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบาลอ
และยั ง ไม่ มี ค วามสะดวกในสั ญ จร ประกอบด้วย
ตลอดจนเส้นทางส่วนใหญ่มักจะเป็น 1. บ้านบาลอ
เส้ น ทางที่ ถู ก น้ าท่ ว มกั ด เซาะเป็ น 2 .บ้านปาโฮะ
ประจา
3. บ้านสะแตเซ็ง
4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
5. บ้านละแอ
ในพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า ประปา บ่อน้าตื้น
6. บ้านปูลัย
คูระบายน้า ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ
7. บ้านบาลูกาปาลัส
- การวางผังเมืองที่ไม่ชัดเจนและไม่
เป็ น ระบบระเบี ย บ ตลอดจนการ
ก่ อ สร้ า งอาคารต่ า งๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ตาม
ขั้นตอน
- ประชาชนยั ง ขาดจิ ต ส านึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
บริหารจัดการที่ดี
- ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ที่มี แนวโน้ม เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การขยายตัวของชุม ชนและขาดการ
บริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต

ประชาชนใน
พื้นที่

- มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงถึงกัน
ได้ รั บ ความสะดวกในการเดิ น ทางไป
ประกอบอาชีพ
- ประชา ชนได้ รั บการบริ การด้ า น
สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
เพียงพอกับความหนาแน่นของประชากร
ที่ เ พิ่ มขึ้ น อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส มแ ล ะ ไ ด้
มาตรฐาน
- มี ก ารวางผั ง เมื อ งชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพเป็นเมืองที่น่า
อยู่ตามหลักผังเมือง
- มีการใช้ท รัพยากรธรรมชาติที่ เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด มี จิ ต ส านึ ก ในการ
อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธร ร มช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
- ลดปริ มาณขยะ มี การบริ ห ารจั ดการ
ขยะที่ดี มีมาตรฐาน
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารองค์กร
ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

- บุคลากรขาดการพัฒนาอย่าง
7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบาลอ
ต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีความพร้อมใน ประกอบด้วย
การบริหารจัดการองค์กร
1. บ้านบาลอ
- กระบวนการมีส่วนร่วมความ
2 .บ้านปาโฮะ
ร่วมมือในการบริหารงานพัฒนา
3. บ้านสะแตเซ็ง
ท้องถิ่นของประชาชนให้ความร่วมมือ 4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต
น้อย มีข้อจากัด
5. บ้านละแอ
6. บ้านปูลัย
- ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอใน
7. บ้านบาลูกาปาลัส
พื้นที่
- ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในพื้นที่กาลังถูกลบเลือน
อันเนื่องมาจากกระแสยุคโลกาภิวัตน์
- ประชาชนสนใจและศึกษาด้าน
ศาสนาเพิ่มมากขึ้น ภครัฐจึงเร่งการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
มากขึ้น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ประชาชน
เยาวชนผู้นา
ศาสนา ในตาบล
บาลอ

- บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ค วามรู้
ความช านาญมี ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชน
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง
รวดเร็ว
- ประชาชนตระหนั ก ถึ ง การ
อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ประชาชนมี ค วามรู้ ห ลั ก การ
ศาสนาที่ ถู ก ต้ อ งและได้ รั บ การ
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐมาก
ขึ้น
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

- ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบาลอ
ทาให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยและ ประกอบด้วย
ทรัพย์สิน
1. บ้านบาลอ
2 .บ้านปาโฮะ
- ปัญหายาเสพติดที่เข้ามาระบาดใน
3. บ้านสะแตเซ็ง
พื้นที่
4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต
5. บ้านละแอ
6. บ้านปูลัย
7. บ้านบาลูกาปาลัส

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

ประชาชนใน - ประชาชนมีความมั่นคง
ตาบล โกตาบารู ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- ลดปัญหาอาชญากรรมและ
อุบัติภัยต่างๆ ในพื้นที่
- มีความพร้อมในเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณ
ภัย พร้อมที่จะสามารถ
ดาเนินการได้ทันทีเมื่อประสบภัย
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1) เทศบาลตาบลบาลอได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพื่อ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของท้องถิ่น อย่ างยั่งยืน ซึ่งวิสั ยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้ เห็ นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒ นา
ท้องถิ่นในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เห็นได้จากการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต โดยกาหนดโครงการ จานวน....127...โครงการ ได้ดาเนินการ 50 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....
39.37..........ของโครงการที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
2) การกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ โดยกาหนดโครงการ จานวน....
67...โครงการ ได้ดาเนินการ 6 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....8.95..........ของโครงการที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดฯลฯ
3)การกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกาหนด
โครงการ จานวน....31...โครงการ ได้ดาเนินการ 3 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....9.60..........ของโครงการที่
ดาเนินการจริงทั้งหมด
4)การกาหนดยุ ทศาสตร์ การพัฒ นาการเสริมสร้างและการรักษาความสงบ โดยกาหนด
โครงการ จานวน....9...โครงการ ได้ดาเนินการ 2 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....22.22..........ของโครงการ
2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

จุดแข็ง
(Strenght)
1. มีเอกลักษณ์ประจาถิ่น
ในความเป็นเมืองเก่า
2. มีความหลากหลาย
ของด้านภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. พื้นที่การเกษตรมี
ความอุดมสมบูรณ์ทา
ให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพ (ยางพารา
และผลไม้)
4. มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติอากาศดี ผัง
เมืองสวย มีทรัพยากร
และระบบนิเวศน์ที่ยัง
สมบูรณ์
5. การเมืองมีเสถียรภาพ
มั่นคง ผู้นามีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และมี
ภาวะการเป็น ผู้นาสูง

จุดอ่อน
(Weakness)
1. ภาพลักษณ์ความไม่
สงบใน 3 ชายแดน
ภาคใต้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา การลงทุน
และการท่องเที่ยว
2. ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน
น้อยกว่าที่ควร
3. ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับทาง
หน่วยงานเฉพาะบาง
กลุ่ม
3. ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังขาดการ
พัฒนาในมิติด้าน
การตลาด การผลิต การ
เพิ่มมูลค่า และการ
ลงทุนขนาดใหญ่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โอกาส
(Opportunity)
1. ความเจริญเนื่องจาก
การขยายเมืองในอนาคต
ทั้งภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่สาคัญของ
จังหวัดยะลาเพราะมี
ทัศนียภาพที่สวยงามและ
มีเอกลักษณ์เป็นเมืองเก่า
3. รัฐบาลมีนโยบายที่
เอื้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การคมนาคมที่มีความ
สะดวกรวดเร็ว ติดต่อ
กับถนนทางหลวง

ข้อจากัด / อุปสรรค
(Threat)
1. เกิดข้อจากัดทาง
ประเพณีบางอย่างให้การ
พัฒนาเป็นไปได้ยาก
2. ข่าวสารจากภายนอก
เกี่ยวกับความไม่สงบใน
พื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการลงทุน
3. งบประมาณในส่วนการ
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เป็น
สวนสาธารณะและสวน
สุขภาพมีจากัด
4. เกิดข้อจากัดด้าน
กฎหมายระเบียบบางอย่าง
ทาให้การพัฒนาไม่เป็นไป
ตามสิ่งที่ประชาชน
ต้องการ
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การวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนา ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ
จังหวัด/
จังหวัด
และสังคม
กลุ่ม
แห่งชาติ
จังหวัด/
ฉบับที่ 12
ภาค
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เสริมสร้าง
การพัฒนา
ชาติด้านการ การสร้าง
ความ
คุณภาพชีวิต
พัฒนาและ ความเข้มแข็ง เข้มแข็ง
และศักยภาพ
เสริมสร้าง ทางเศรษฐกิจ ให้กับชุมชุน ของประชาชน
ศักยภาพ
และแข่งขัน
ตามปรัชญาของ
ทรัพยากร ได้อย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจ
มนุษย์
พอเพียง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ พัฒนาเมือง การเสริมสร้าง
ชาติด้านการ
ด้านการ สุไหง-โกลก ความเข้มแข็ง
สร้าง
พัฒนา
และเมืองเบ ของระบบการ
ความสามารถ โครงสร้าง ตง ให้เป็น
บริหารจัดการ
ในการแข่งขัน พื้นฐานและ เมืองการค้า การเกษตรและ
ระบบ
และเมือง
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว
ต่อเนื่องจาก
ชายแดน
ภาคการเกษตร
ที่แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ โครงการเพื่อการพัฒนา
ของ อปท.
เทศบาล
ท้องถิน่
ในเขต
ตาบล
ตามแผน ดาเนินการ
จังหวัด
บาลอ
จริง
ยุทธศาสตร์
การ
ส่งเสริม
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และคุณภาพ
ชีวิต

127

50

ยุทธศาสตร์
การ
ส่งเสริม
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และระบบ
คมนาคม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน /
และชุมชน

67

6

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เสริมสร้าง การระดมภาคี
ชาติด้านการ การสร้าง
ความ
ทุกภาคส่วนร่วม
สร้างโอกาส
ความเป็น
เข้มแข็ง เสริมสร้างยะลา
และความ
ธรรมลด ให้กับชุมชุน สันติสขุ ที่ยั่งยืน
เสมอภาคทาง ความเหลื่อม
สังคม
ล้าในสังคม

ยุทธศาสตร์
การ
ส่งเสริม
ด้านพหุ
วัฒนธรรม
และอัต
ลักษณ์ของ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
บริหาร
องค์กร
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

25

4

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง การเติบโตที่
การเติบโตบน เป็นมิตรกับ
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
ที่เป็นมิตรกับ
เพื่อการ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาที่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การ
ส่งเสริม
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน/
และชุมชน
น่าอยู่

2

2

221

61

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
เชิง
ธรรมชาติ
และ
วัฒนธรรม

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
ธรรมชาติและ
ทางวัฒนธรรม
เพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 31

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้
กาหนดไว้ จานวน....61........โครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด........221...........โครงการ
2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.......221..........
โครงการ ดาเนินการจริง........61.......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....27.60........ของจานวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 32

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ บริการ
ชุมชนและ
การ
พัฒนาการ สังคม
เศรษฐกิจ
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน /
และชุมชน
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
บริหาร
องค์กร
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสริมสร้าง
และความ
สงบ
เรียบร้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
7
687,809

-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
-การศึกษา
-สาธารณสุข
-การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
-แผนงาน เคหะ
และชุมชน

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

กองการศึกษา
สานักปลัดฯ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
สานักปลัดฯ
กองการศึกษา

23
18
2

กองช่าง

กองช่าง

6

8,404,950

บริการ
ชุมชนและ
สังคม

-แผนงาน การ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

3

432,979

บริหาร
ทั่วไป

-แผนงาน
บริหารทั่วไป

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

2

-

61

12,811,258

บริการ
ชุมชนและ
สังคม

รวม

2,897,275
349,860
38,385

หมายเหตุ :
1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้
2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทัว่ ไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น
3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีของชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 33

ผลของการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตาบลบาลอเป็นหน่วยดาเนินการ
ที่

โครงการ

งบตามข้อบัญญัติ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
1
2

ส่งเสริมอาชีพยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ดนางฟ้า)
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกาพร้าและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

20,000.00

3

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ

60,000.00

4

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

5

ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกความสะอาดของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมปลอดภัย

7

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า 2019

7

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกาพร้าและ
ผู้ด้อยโอกาส

39,900.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

68,120.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

22,500.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

433,160.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

44,129.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

687,809
พัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
8

การแข่งขันฟุตบอลคัพ

9

การแข่งขันกีฬาสีเด็ก, เยาวชนและประชาชนทั่วไป

10,730.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

27,655.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

38,385.00
พัฒนาด้านส่งเสริมการสาธารณสุข
10 ฝากครรภ์คุณภาพ แม่ปลอดภัย ลูกน้อยสุขภาพดี ตาบลบาบอ
11 สงเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
12 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

25,400.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

11,800.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

23,600.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

โครงการ...
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 34

ที่

โครงการ

13 รับวัคซีนตามเกณฑ์ในเด็ก 0-5 ปี
14 ผู้ปกครองใส่ใจ หนูน้อยฟันดี
15 ส่งเสริมการออกกาลังกายในชุมชน
16 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทางานของผู้ประกอบอาชีพอิสระ
17 ป้องกันอุบัติเหตุทางน้า (ทีมผู้ก่อการดี)
18 หมูบ้านต้นแบบจัดการขยะ ปราศจากโรคภัย
19 ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า Covid 19
20 ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
21 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งบตามข้อบัญญัติ
23,600.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

11,800.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

60,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

24,300.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

33,600.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

40,200.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

49,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

21,560.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

25,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

22 รณรงค์การสร้างจิตสานึกในการสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

-

23 จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน

-

24 ส่งเสริมการออกกาลังกาย

-

25 แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ

-

26 Big Cleaning Day

-

27 ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

349,860

พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาในระบบ, นอกระบบและตามอัธยาศัย
28 อาซูรอสัมพันธ์ชุมชน
29 โครงการสุขภาพสดใสใจสุขบัญญัติ
30 โครงการสุขภาพสดใสใจสุขบัญญัติ

7,990.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

โครงการ...
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 35

ที่

โครงการ

31 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

งบตามข้อบัญญัติ
15,410.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

32 โครงการสายสัมพันธ์เมาลิดนบี
33 เรียนรู้สู่โลกกว้าง

10,300.00
15,410.00

34 ส่งเสริม/แข่งขันทักษะทางวิชาการ
35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา

58,785.00

36 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
37 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2563
38 ผลิตสื่อการเรียนการสอน

1,209,700.00
328,280.00
19,116.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

39 รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

14,971.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

40 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กิจกรรม “การ
แข่งขันฟุตบอล สะกาคัพ ครั้งที่ 2”
41 หนูน้อยคนเก่ง

39,660.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

24,420.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

42 เยี่ยมบ้านนักเรียน
43 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
44 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
45 สุขภาพสดใส ใส่ใจสุขบัญญัติ

958,280.00
3,540.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

46 สุขภาพสดใส ใส่ใจสุขบัญญัติ
47 ค่ายกลางวัน
48 รอมฎอนสัมพันธ์
49 ส่งเสริมและสนับสนุนสนับกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

23,493.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

123,000.00.
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

9,920.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

โครงการ...
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า 36

ที่
50

โครงการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

งบตามข้อบัญญัติ
35,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

2,897,275
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
51 ซ่อมแซมคันทางถนน สายบลูกาปาลัส – ละแอ
52 บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณเทศบาลตาบลบาลอ
53 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลากยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านบาลอ
54

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว จากยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านบาลอสะแตเซ็ง

59,850.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

81,100.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

2,506,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

5,570,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

41,000.00

55 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.3

(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างอัฒจันทร์

147,000.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

8,404,950
พัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
57 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
58 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
59 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา

280,500.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

49,979.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

102,400.00
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

432,879
ด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
60

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

12,811,158

หน้า 37

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสาเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา และแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นได้ดาเนิน การตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เป้ าหมายการพัฒ นาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่ ว น
ท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด
การติดตาม (Monitoring)การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart
ที่จะทาให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดาเนินการช่วงใด ตรง
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือไม่ แผนดาเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงาน
การประเมินผล ( Evaluation )การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จาเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้ น เพื่อการดาเนินการต่อไปหรือยุติการ
ดาเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกาหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลการดาเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดาเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทา
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นร่ ว มประชุ มเพื่ อ
กาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาอาจกาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน
3. ความก้ า วหน้ า กิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้ ต ามแผนโดยมี ก ารติ ด ตามผล
(Monitoring)
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
6. ผลลั พธ์และผลผลิ ต เป็นการประเมิ นผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
7. ก า รป ระ เ มิ น ผล ก ระ ทบ เ ป็ น ก าร ศึ ก ษ าผ ลที่ ไ ด้ รั บร ว มย อ ด
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น อาจนาแนวทางทั้งหมดที่กาหนดมาใช้ห รืออาจ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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เลื อกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสาเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกาหนดแนวทาง ดังนี้
1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
3. การประเมินผลกระทบ
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.4 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.5 แบบสาหรับการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ประเด็นการประเมิน
มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
3.มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
/
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและอปท.ในเขตจังหวัด
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
/
ท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
/
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
/
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
/
ท้องถิ่น
10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
/
ศักยภาพของท้องถิ่น
11.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
/
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
12.มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
/
13.มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
/
14.มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
/
15.มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
/
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
/
17.มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
/
18.มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
/
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
/

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทาการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติ ดตามและรายงานผลการดาเนิ นงานทุก ๆ 3 เดื อน เริ่ มตั้งแต่สิ้ นสุ ดการ
ดาเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4
แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอ เป็นดังนี้
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม
ที่ได้
ของ
คะแนน
เต็ม
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบาลอ
20
18
90
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
20
19
95
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
60
58
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอ
10
10
100
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
10
10
100
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
10
10
100
3.4 วิสัยทัศน์
5
5
100
3.5 กลยุทธ์
5
5
100
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
5
5
100
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
5
5
100
3.8 แผนงาน
5
4
80
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
5
4
80
รวมคะแนน 100
95
95
1) พบว่าประเด็น..ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอ......ได้คะแนนสูงสุด...10.....คะแนน คิด
เป็นร้อยละ..100.....ของคะแนนในประเด็น ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตาบลบาลอ.......และคิดเป็นร้อยละ...
100........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเทศบาลตาบลบาลอเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
2) พบว่าประเด็น...ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบาลอ.............ได้คะแนน
ต่าสุด...18.........คะแนน คิดเป็นร้อยละ...90....ของคะแนนในประเด็น.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.และ
คิดเป็นร้อยละ...90........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเทศบาลตาบลบาลอเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน คะแนน ร้อยละ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
ของ
คณะกรรมการติดตาม
คะแนน
และประเมินผลแผน
เต็ม
1 ข้อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มูล พื้ น ฐาน 20
18
100
ของเทศบาลตาบลบาลอ
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น
3
3
100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ที่ ตั้ ง ข อ ง ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น / ต า บ ล
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลั กษณะ
ของแหล่ ง น้ า ลั ก ษณะของไม้ / ป่ า ไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
2
2
100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ปกครอง เช่ น เขตการปกครอง การ
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุ
และจานวนประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม 2
2
100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
เ ช่ น ก า ร ศึ ก ษ า ส า ธ า ร ณ สุ ข
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
อาชญากรรม ยาเสพติ ด การสั ง คม
สงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก าร
2
2
100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ 2
2
100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
เช่ น การเกษตร การประมง การปศุ
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
สั ต ว์ การบริ ก า ร การท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ พอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
1.6 ข้อมูล เกี่ย วกับ ศาสนา ประเพณี 2
2
100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
วั ฒ นธรรม เช่ น การนั บ ถื อ ศาสนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ
2
2
ข้อมูลในแผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ
1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ 2
1
100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
ใช้ข้อมูล จปฐ.
1.9 การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น 3
2
100 เทศบาลตาบลบาลอได้
รู ป แบบ วิธี ก าร และการดาเนิ น การ
กาหนดจัดประชุม
ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้
ประชาคมตามรูปแบบที่
กระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว ม
กาหนดไว้
ตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลบาลอ
รวม 20
18
90
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลบาลอ
ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลบาลอมีความครบถ้วนสมบูรณ์
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา

2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิเคราะห์ ที่ครอบคลุ มความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบล
บาลอ นโยบายของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผั งเมืองรวม
หรื อ ผั ง เมื อ งเฉพาะและการบั ง คั บ ใช้
ผลของการบั ง คั บ ใช้ สภาพการณ์ ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชี พ และกลุ่ ม ต่ า งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20
5

19
5

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
95
100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

3

3

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

3

2

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

3

3

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

3

3

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ SStrength (จุดแข็ง)W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
รวม

คะแน คะแน ร้อยละของ
ความเห็นของ
น
น คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
ที่ได้
และประเมินผลแผน
3 3
100
ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

20

19

95

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
เทศบาลตาบลบาลอมีการวิเคราะห์สภาวการณ์ยังไม่สมบูรณ์
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1.4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ

3

ประเด็นพิจารณา

ยุทธศาสตร์
3.1 ยุ ท ธศาสตร์ ข องเทศบาลต าบล
บ า ล อ ) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ สั ง ค ม
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น
ประเด็ น ปั ญ หาการพั ฒ นาและแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องเทศบาลต าบลบาลอ
แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุ ทธศาสตร์ จั งหวัด และเชื่ อมโยงหลั ก
ประชารั ฐ แผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรั ฐ บาล หลั ก ประชารั ฐ
แผนยุ ท ธ ศาสตร์ ช าติ 20 ปี และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลตาบลบาลอต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของเทศบาลตาบลบาลอ
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

60
10

58
10

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

10

10

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

10

10

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

5

5

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

3.5 กลยุทธ์
แสดงให้ เห็ น ช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบาลอที่ จ ะน าไปสู่ ก าร
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความชั ดเจนในสิ่ ง ที่จ ะด าเนิ น การให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน
3 . 7 จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
(Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒ นาท้องถิ่น เพื่อให้ บ รรลุวิสั ยทัศน์
ของเทศบาลต าบลบาลอซึ่ ง เกิ ด จาก
ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ จ ริ ง ที่ จ ะน าไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การ
พัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอที่
มี ค วามชั ด เจน น าไปสู่ ก ารจั ด ท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น โดยระบุ แ ผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
5

5

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

5

5

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

5

5

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

5

4

100

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ

ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ
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ลาดับ
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คะแนน คะแนน ร้อยละ ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
ของ คณะกรรมการ
คะแนน ติดตามและ
เต็ม
ประเมินผล
แผน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
5
4
100 มีความ
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เชื่อมโยง
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ครบถ้วน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒ นาจั งหวัด ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา
ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอ
รวม 60
58 96.67
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลบาลอมีการกาหนดยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงในด้านต่างยังไม่สมบูรณ์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น
2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตาบลบาลอ ครั้งที่ 1 เป็นดังนี้
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม
ที่ได้
ของ
คะแนน
เต็ม
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
10
100
2 การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง 10
9
90
ปริมาณ
3 การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง 10
10
100
คุณภาพ
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
9
90
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
58
96.67
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5
100
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5
5
100
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ
5
4
80
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5
5
100
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
5
5
100
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
4
80
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5
5
100
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
5
5
100
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
5
5
100
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
5
5
100
งบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
5
100
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
5
100
รวมคะแนน 100
96
96

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์...............ได้คะแนนสูงสุด.....10........คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ..100.....ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์ และคิดเป็นร้อยละ...10........ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.การสรุปสถานการณ์มีครบสมบูรณ์
2) พบว่าประเด็น โครงการพัฒ นา.........ได้ค ะแนนต่าสุ ด...58......คะแนน คิดเป็นร้อ ยละ.
96.67......ของคะแนนในประเด็น โครงการพัฒนา...............และคิดเป็นร้อยละ..... 96.67....ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลโครงการพัฒนาในแผนงานมีเป็นจานวนมาก จนไม่สามารถดาเนินการให้
ได้ครบถ้วน
2.2การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตาบลบาลอในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
10
100
เนื่องจากได้วิเคราะห์อย่าง
เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดท า
ละเอียด
ยุ ทธศาสตร์ ของชื่ อองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์ SWOT
Analysis/Demand
(Demand
Analysis)/Global Demand และ
Trendปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่ อการพั ฒนา อย่ าง
น้ อยต้ อ งประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์
ศั กยภาพด้ านเศรษฐกิ จด้ านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
รวม 10
10
100
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา
วิเคราะห์ได้อย่างละเอียดครบถ้วน
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2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม
ที่ได้
ของ
คะแนน
เต็ม
2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง 10
9
90
ปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้
วั ด ผลในเชิ ง ปริ ม าณ เช่ น การวั ด จ านวนโครงการ
กิ จ กรรม งานต่ า งๆ ก็ คื อ ผลผลิ ต นั่ น เองว่ า เป็ น ไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการ
จริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ของการพั ฒ นา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
มีการติดตามและ
ประเมินผล
โครงการตาม
ปีงบประมาณ

2.2 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
รวม 10
9
90
สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามปีงบประมาณ
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2.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน คะแนน ร้อยละ ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
ของ คณะกรรมการ
คะแนน ติดตามและ
เต็ม
ประเมินผล
แผน
3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 10
10
100 มีการติดตาม
ในเชิงคุณภาพ
และ
3.1 การประเมิน ประสิ ทธิผลของแผนพัฒ นาในเชิง
ประเมินผล
คุณภาพคือ การน าเอาเทคนิ ค ต่า งๆ มาใช้ เพื่ อวั ดว่ า
โครงการตาม
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็ น ไปตามอานาจหน้ า ที่ ห รื อไม่ ประชาชนพึ ง
พอใจหรื อไม่ สิ่ งของ วัส ดุ ครุ ภัณฑ์ การดาเนินการ
ต่ า งๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะถู ก ต้ อ ง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
แผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
3.2 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
รวม 10
10
100
สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามปีงบประมาณ
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2.5แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลาดับ
ประเด็นพิจารณา

4

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
90

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
9
มีการติดตามและ
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ประเมินผลโครงการตาม
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบาลอใน
มิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
รวม 10 9
90
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามปีงบประมาณ
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5

โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็ น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส นองต่ อ
แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบาลอและด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก าร
พั ฒ นาบรรลุ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเทศบาล
ต าบลบาลอที่ ก าหนดไว้ ชื่ อ โครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนดวัตถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงการ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน (clearobjective)
โครงการต้ องก าหนดวั ตถุ ประสงค์
สอดคล้ องกั บ ความเป็ น มาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็ นไปได้ชัดเจน มีลั กษณะเฉพาะ
เจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
สภาพที่ อ ยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตเป็ น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้ น ที่ ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้
จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่ อ ไร ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม
ให้ บ อกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่ มเป้ าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน ร้อยละ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
ของ คณะกรรมการติดตาม
คะแนน และประเมินผลแผน
เต็ม
60
58
5
5 100 โครงการมีความชัดเจน

5

5

100

วัตถุประสงค์โครงการมี
ความชัดเจน

5

4

80

โครงการมีความชัดเจน
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คะแน
น
เต็ม

5.4 โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน (4) การ
สร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (6) การปรั บ
สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ
โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1)
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ ผลสั มฤทธิ์ ที่ เป็ นเป้ าหมายระยะยาว
ภายใต้ แนวทางการพั ฒ นา (1) การยกระดั บ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

5

คะแ ร้อยละ
ความเห็นของ
นน ของ
คณะกรรมการ
ที่ได้ คะแนน
ติดตามและ
เต็ม
ประเมินผลแผน
5
100 โครงการมีความ
ชัดเจนและสอดคล้อง

5

100

โครงการมีเป้า
หมายความชัดเจน
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5.6 โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรื อสอดคล้องกับ
การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิ จ ที่ ขับ เคลื่ อ นด้ ว ยนวัตกรรม
ทาน้ อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ ยนจาก
การผลิ ตสิ น ค้า โภคภั ณฑ์ ไปสู่ สิ นค้ า
เชิ ง นวั ต กรรม (2) เปลี่ ย นจากการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิ ตสิ นค้า ไปสู่การเน้น ภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวั ต กรรม วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจั ยและพัฒนา แล้ว ต่อยอด
ความได้เปรี ย บเชิงเปรี ย บเทีย บ เช่ น
ด้ า น เ ก ษ ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5 . 7 โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น มี ค ว า ม
สอดคล้ อ งกั บ ห้ ว งระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เสมื อ น
หนึ่ งการขับ เคลื่อนการพัฒ นาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดิ น ทางไปด้ ว ยกั น กั บ ยุ ท ธศาสตร์
จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
5

4

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
80

5

5

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
โครงการมีความ
สอดคล้องชัดเจน

โครงการมีความ
สอดคล้องชัดเจน
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คะแ
นน
เต็ม

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเองหรื อร่วม
ดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่ งยื น ซึ่ งมี ลั กษณะที่ จะให้ ท้ องถิ่ นมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ ว ด้ วยการพั ฒนาตามปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึ ง
หลักสาคัญ 5 ประการในการจัดทาโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุ ติ ธ รรม(Equity)
(5) ความโปร่ ง ใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒ นาต้อง
ให้ ส อดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลั ก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์
มีความคลาดเคลื่ อนไม่มากกว่ าหรือ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแน ร้อยละ
ความเห็นของ
น
ของ คณะกรรมการติดตาม
ที่ได้ คะแน และประเมินผลแผน
นเต็ม
5 100 ดาเนินการภายใต้ความ
พอเพียง

5

5

100

งบประมาณสอดคล้อง

5

5

100

ประมาณการราคาตาม
หลักวิธีงบประมาณ
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5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละผลที่
คาดว่าจะได้รับ
มี ก ารกาหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน(Key
Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิ ท ธิ ผ ล(effectiveness)
ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ(efficiency) ได้
เช่ น การก าหนดความพึ ง พอใจ การ
กาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวั ตถุ ประสงค์ ที่ เกิ ดที่สิ่ งที่ได้ รั บ
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ผลที่ได้รั บ เป็ น สิ่ งที่เกิดขึ้น ได้จ ริ งจาก
การดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ ผ ลหรื อ ผลที่ เ กิ ดขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
(1) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วาม
เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็ จ ได้ (3) ระบุ สิ่ ง ที่
ต้องการดาเนิ น งานอย่ า งชัด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ( 4 ) เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
5

5

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100

5

5

100

60

58

96.67

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
กาหนดตัวชี้วัดชัดเจน

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนแบบประเมิน
จานวนกลุ่ม ร้อยละ
ตัวอย่าง
(คน)
1 เพศ
สารวจจานวน 9 ชุมชน ๆ ละ 10 ชุด
- ชาย
41
45.56
- หญิง
49
54.44
2 อายุ
- ต่ากว่า 20 ปี
5
5.56
- 20-30 ปี
14
15.56
- 31-40 ปี
23
25.56
- 41-50 ปี
28
31.11
- 51-60 ปี
18
20.00
- มากกว่า 60 ปี
2
2.22
3 การศึกษา
-ประถมศึกษา
21
23.33
- มัธยมศึกษา
49
54.44
- ปริญญาตรี
17
18.89
- ปริญญาโท
- อื่นๆ
3
3.33
4 อาชีพหลัก
-นักเรียน/นักศึกษา
7
7.78
-รับราชการ
1
1.11
-ประกอบธุรกิจ
6
6.67
-รับจ้าง
36
40.00
-เกษตรกร
34
37.78
-อื่นๆ
6
6.67

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ผลการดาเนินงาน (จากแบบสารวจความพึงพอใจ จานวน 9 ชุมชน ๆละ 10 ชุด)
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบาลอ (ในภาพรวม)
ประเด็น

มาก

ปานกลาง

น้อย

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในชุมชน
8.การแก้ไขปัญหา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

39
36
30
25
24
29
32

46
44
49
52
48
48
46

5
10
11
13
18
13
12

28
24
32.96

44
52
52.72

18
14
14.32

ผลการดาเนินงานในรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
คะแนนความพึงพอใจ

ประเด็น
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในชุมชน
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มากที่สุด
17

มาก
30

ปานกลาง
39

น้อย
4

11

29

38

12

11

25

42

12

14

20

43

13

14

21

43

14

14
16

18
20

50
43

8
11

16

17

45

10

15.69

25.00

47.64

11.67
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหมู่บ้าน/ขุมขนน่าอยู่
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในชุมชน
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
รวม

มากที่สุด
17

มาก
27

ปานกลาง
41

น้อย
5

9

22

46

8

14

19

45

12

12

24

44

10

16

18

38

18

12
16

24
24

48
49

7
11

17

10

43

14

15.69

23.33

49.17

11.81

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในชุมชน
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
รวม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มากที่สุด
15

มาก
36

ปานกลาง
37

น้อย
2

13

30

39

8

13

26

44

7

14

24

42

10

18

17

42

13

16
17

20
19

45
42

9
12

16

19

47

8

16.94

26.53

46.94

9.58
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในชุมชน
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มากที่สุด
15

มาก
30

ปานกลาง
43

น้อย
2

17

23

43

7

16

20

49

5

17

29

33

11

16

25

39

10

12
16

26
16

43
44

9
10

16

25

48

5

17.36

26.94

47.50

8.19
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี/
เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)
4.1 เชิงปริมาณ (Quantity)
สรุปผลระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตาบลบาลอ

จานวนโครงการในแผน
พัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 - 2565)

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
ในปี 2563

คิดเป็นร้อย
ละ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
และรักษาความสงบเรียบร้อย

127

50

39.37

67

6

8.95

31

3

9.60

9

2

22.22

รวม

234

61

26.06

4.2 คุณภาพ (Quality)
ผลการดาเนินการในรอบปีงบประมาณ 2563 ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ประจาปีงบประมาณ 2563
4.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)
เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
4.4 เวลา (Time)
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
4.4 การได้รับประโยชน์
เทศบาลตาบลบาลอได้ดาเนินการโครงการเพื่อบริการประชาชนและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ตามที่เทศบาลตาบลบาลอได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา(พ.ศ. 25612565) ซึ่งเป็น แผนที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอ แสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ และ จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และ
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลตาบลบาลอ ได้ใช้
แผนพัฒนาห้าปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ และโครงการที่ขอให้ หน่วยงานอื่นดาเนินการให้ รวมทั้งวาง แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี ทั้งนี้ เทศบาลตาบลบาลอ ได้ดาเนินการโครงการ
ต่างๆตามยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบาลอ
จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – ๒๕65)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตาบลบาลอ

จานวนโครงการในแผน
พัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 2565)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
และรักษาความสงบเรียบร้อย
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการที่ดาเนินการตามอแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.( 2561-2565)
ของเทศบาลตาบลบาลอ จาแนกเป็นรายยุทธศาสตร์

ชื่อแผนภูมิ
จำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้ องถิ่น (พ.ศ2561-2565)

จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรในปี 2563

คิดเป้นร้ อยละ
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตามที่ เทศบาลตาบลบาลอ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาซึ่งเป็นเครื่องมือในการแปลง
นโยบายคณะผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมที่จะต้ องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ตั้งไว้ ในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ และในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้ องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ
29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็ น
ผู้ดาเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็ นเครื่องมือที่
สาคัญสาหรับผู้ บริหารที่จะได้ ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่ วงเวลาที่ผ่ านมา ซึ่งผลจากการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจน ข้อเสนอแนะที่ได้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อ
วางแผนพัฒนาในอนาคต ได้เป็นอย่างดี
1.3 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563
1.3.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ในปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลบาลอได้ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ โดยแยก
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จานวน 4 ยุทธศาสตร์ สามารถประเมินผลการพัฒนาได้ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
เทศบาลตาบลบาลอได้จัดทาโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้
ประชาชนได้รับการบริการจาก เทศบาลตาบลบาลอและภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการสงเคราะห์ดูแล ทุกคนมีโอกาสได้ รับการศึกษาอย่ างทั่วถึงและเหมาะสม โดยยึดหลักศาสนา
วัฒนธรรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ที่นาไปสู่การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
เทศบาลตาบลบาลอได้ดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันประกอบด้วยการวาง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นเร่งด่วน
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นการเชื่อมโยงในการใช้ประโยชน์รว่ มกันระหว่าง
หน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลบาลอ ได้ดาเนินการจัดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านของการบริการ
ชุมชนโดยให้ประชาชนมีจิตสานึก และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ คุณธรรม
จริยธรรมในเชิงองค์รวม ส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีของท้องถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) ของเทศบาลตาบลบาลอ เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันถือศิลอดใน
เดือนรอมฎอน,
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
เทศบาลตาบลบาลอ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจัด อปพร.ในการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับความเจริญเติบโตของท้ องถิ่น
มากขึ้น ให้การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
อบายมุขและสิ่งเสพติด สาหรับโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
ได้ดาเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

..............................................................................
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ภาคผนวก
1. แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ__
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