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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บดั ง กล่ า วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลปอ จึ งได้ ดาเนิน การติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้ผู้บริหารทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่าง
ยิ่งในการพัฒนาตาบลปอ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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๑

ส่วนที่ 1
ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้ น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ กี ารวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนิ นงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลั บ เกี่ย วกับ การบรรลุเป้ าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

๒

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กั บความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทา
รายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสิ นใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็น กลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมี การประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่ อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต
การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีก ารในการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นา (๒) ดาเนิ นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

๓

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรายงาน
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรู ปของการวางแผนแบบมีส่ว นร่ว มของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปัจจัย
น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมิน ผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่
จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลนี้ มี ทั้ งในรู ป ของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผน สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
๒. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น และการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล
การใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็ คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็ นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิ ติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

๔

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับ
เงินอุดหนุ น ของหน่ ว ยงานดังกล่ าวบรรจุ ไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น และตั้ งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุด หนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
กล่ าวอีกนัย หนึ่ งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุ คลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดาเนินการและจะต้องมี ความสุขุมรอบคอบในการดาเนิ นการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่
จะดาเนินการและตั้งมัน่ อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่ นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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๕

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ นเสนอต่อ สภาท้ องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่ น
ทราบในที่เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วั นรายงานผลและเสนอความเห็ นดั งกล่ า วและต้ องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔
(๕)
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๖

ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่ น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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๗

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนิน โครงการเป็นไปตามห้ วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
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๘

(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุ โ ครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ได้ในชุมชน และสามารถดาเนิน การได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมี
น้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็ นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้ รั บ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตั ว ทางเศรษฐกิจ การพาณิ ช ยกรรมเพิ่ม มากขึ้น มีการท่ องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเสียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่ เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุม ชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
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๙

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมีหมู่บ้านที่
บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สั งคมที่เป็นทั้งระบบเปิ ดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา ดาเนินการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็น การตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบู รณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่ น ปัจจัย
ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม
๕.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๕.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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๑๐

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ
ดังนี้
๖.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้ ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งทีใ่ ช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ ในการน ามาหาค่ า และผลของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้อ งถิ่ น โดยด าเนิ น ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่ า งๆ อั น ได้ แ ก่แ ผนพั ฒ นา แผนการด าเนิ น การ ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
(data analysis)
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนิ น การเก็ บข้อ มูล จากแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี แผนการดาเนิน การ ข้ อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็ น จุ ดส าคัญที่จะต้องปรั บ ปรุ งแก้ไขอย่างชัด เจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่ มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่ องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบติมีจุดแข็ ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุน การนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้สนับสนุนการประเมิ นผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปั ญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
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๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่ง ขันกันการประเมินผลจะทา
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิ์ภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ ดาเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตาม
ระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประกอบด้วย
๑) นายทวีศักดิ์ ยอดมณีบรรพต
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
๒) นายเอกภพ จตุโชคอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓) นายยุทธภูมิ เกษตรโสภาพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๔) นายสมชาติ คงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๕) นายผดุง ยาละ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) นายศักดิณ
์ รงค์ สิริพุทธาสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗) นายศรีศักดิ์ วงศ์ชัยทะ
ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
๘) นายสุพจน์ เชื้อเมืองพาน
ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
๙) นายวราวุธ อุสาใจ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
10) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๑1) นายประหยัด ลือชา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๑2) นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
12) จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข”
พันธกิจ (MISSION)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
6)

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และการศึกษา
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น

เป้าประสงค์
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
6)
7)
8)
9)

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง
พัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
พัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
พัฒนา อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
สนับสนุนความมั่นคง ปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จานวน 8 ยุทธศาสตร์
และ 33 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้า อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
2) ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
3) พัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงานก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
4) ส่งเสริมศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
2) ส่งเสริมและสนับสนุน สวัสดิการและการสงเคราะห์
3) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชราและ ผูดอยโอกาส
4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6) การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้า ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนวพระราชดาริ
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
3) สร้างเสริมจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้
3) ส่งเสริมการการดารงชีพตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กร ประชาชน
2) รณรงค์ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ
3) สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ปอ
4) ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
2) เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์
3) ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส)
4) ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม)
5) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวกรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารการจัดการป่าชุมชนและที่ดินทากิน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงของที่ดินทากิน
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ส่วนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2. รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ 1
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
3. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปี พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได้
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหาร
จัดการป่าชุมชนและที่ทากิน
รวม

จานวนโครงการ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ
76
26
120
42

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ
50
78

22

12

10

11

4

7

57

18

39

71
26

66
19

5
7

3

-

-

386

187

196

ที่มา : ระบบ E-plan
บทสรุป
1.ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 386 โครงการ
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 187 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.44
2.ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จานวน 386 โครงการ
ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 196 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.77
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4. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.ปอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 187 โครงการ งบประมาณ 34,303,067 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
8.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและทีท่ ากิน
รวม

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

26
42
12
4
18
66
19
187

9,222,350
21,306,117
515,600
280,000
734,000
650,000
1,595,000
34,303,067
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4.ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2561 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ จานวน 187 โครงการ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานจานวน 26 โครงการ
โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
1.โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ปอ
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปอ – บ้าน
ประชาภักดี หมู่ที่ 1
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 2
4.โครงการถมดินที่สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 4
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 5
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูท่ ี่ 6
10.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา หมู่ที่ 7
11.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลาห้วยคุ หมู่ที่ 8
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9
13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
-

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ


-

-



ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย

-

200,000

199,500

-

400,000

-

หมายเหตุ

ทาสัญญา
15 มี.ค.61

-



-

-

500,000

-

รายงานขอซื้อขอจ้าง

-









-

320,000
122,000
58,000
400,000
500,000
400,000
500,000

309,000
-

ทาสัญญา 7 มี.ค.61
รายงานขอซื้อขอจ้าง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ยังไม่ส่งโครงการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ยังไม่ส่งโครงการ

-


-

-




-

-

500,000
500,000

499,000
-

ทาสัญญา 7 มี.ค.61
รายงานขอซื้อขอจ้าง

-



-

-

378,000

-

รายงานขอซื้อขอจ้าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

๒๐

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
14.โครงการขุดบ่อขยะภายในหมูบ่ ้าน หมู่ที่ 10
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 11
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 12
17.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจาหมู่บา้ น หมูที่ 13
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 14
19.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้าจุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ที่ 14
20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 15
21.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดในหมู่บา้ น หมู่ที่ 16
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 17
23.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18
24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 19
25.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน
หมู่ที่ 20
26.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเทิงในการขยายเขตไฟฟ้าไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวที่จุดชมวิวภูชฟี้ ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 26 โครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย

หมายเหตุ

-




-

-

22,000
300,000

299,000

รายงานขอซื้อขอจ้าง
ทาสัญญา 20 มี.ค.61

-



-

-

300,000

299,500

ทาสัญญา 14 มี.ค.61

-




-

-

300,000
500,000
105,000
600.000

299,500
499,000
104,500
-

ทาสัญญา 8 มี.ค.61
ทาสัญญา 14 มี.ค.61
จ่าย 18 มี.ค.61
ยังไม่ส่งโครงการ



-

-



-




-

-

400,000
350,000

399,500
349,500

ทาสัญญา 14 มี.ค.61
ทาสัญญา 15 มี.ค.61

-




-

-

300,000
500,000

-

ทาสัญญา 15 มี.ค.61
รายงานขอซื้อขอจ้าง

-



-

-

300,000

-

รายงานขอซื้อขอจ้าง



-

467,350

-

5

-

9,222,350

3,258,000

-

-

1

20

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

๒๑

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน 42 โครงการ
โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
1.ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตาบลปอ
3.โครงการสถานศึกษารักษ์สงิ่ แวดล้อม
4.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน
5.โครงการแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในชุมชน
6.โครงการค่ายเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
7.โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษ
8.โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (วัสดุรายหัว)
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน ศพด.)
11.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) กศน.
12.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ.
13.อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.
14.อุดหนุนอาหารกลางวัน กศน.
15.อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.
16.อุดหนุน กศน. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่
นักศึกษา กศน.

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

-




-






-



-

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-

80,000
50,000
20,000
20,000
30,000
50,000
50,000
100,000
1,057,400
3,047,800

30,200
1,054,000
1,485,600



-

30,954
4,434,087
1,191,876
8,400
9,266,000
10,000

9,735









รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

1,140,015.24
403,715.32

4,200
4,628,000
-

หมายเหตุ

๒๒

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
17.โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
18.โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
19.โครงการแข่งจักรยานเสือภูเขา (ผาตัง้ เมาเท่นไบค์)
20.โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
21.อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์
22.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
23.อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด
24.อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านผาแล
25.อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพติด
26.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ โครงการแข่งขันกีฬาสีห้วยคุสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด
27.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เชื่อม
ความสัมพันธ์
28.อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน
29.อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา
30.อุดหนุนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย โครงการ
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

-

-

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย



-

80,000
100,000
100,000
70,000
15,000
10,000
14,000
10,000
15,000

15,000
10,000
14,000
15,000



-



-



-

-

-

15,000

15,000



-

-

-

15,000

15,000



-

-



-

10,000
15,000
10,000

10,000
15,000
-




-



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

โอนลด 80,000
โอนลด 100,000

๒๓

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
31.อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง โครงการกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตาบลปอ
32.อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา โครงการกีฬานักเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาอาเภอเวียงแก่น
33.โครงการสนับสนุนจัดงานส้มโอของดีอาเภอเวียงแก่น
34.โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้าดาหัวผู้สูงอายุตาบลปอ
35.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ตาบลปอ
36.โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง
37.โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมไทลื้อ
38.โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมปีใหม่ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน
39.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง
40.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแก่น โครงการจัดงานราชพิธี
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษางานสาคัญของสถาบัน
41.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
42.โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 42 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ


-



-




-


16

8



-




ยกเลิก


16

หมายเหตุ

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

-

250,000
100,000
50,000
150,000
150,000
150,000
200,000
75,000

13,000
43,800
75,000

โอนลด 90,000
โอนลด 156,200

80,000
10,000

80,000
-

โอนมาตั้งรายการใหม่
โอนมาตั้งรายการใหม่

21,306,117

9,176,265.56




งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

2

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

โอนลด 100,000

๒๔

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
1.โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผูพ้ กิ าร
2.โครงการรับลงทะเบียนผู้มสี ิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
3.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
4.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
5.โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
6.โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
7.โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.โครงการประชุมเชิงวิชาการของสมาชิก อปพร.
9.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
10.โครงการรณรงค์และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ
11.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกสาหรับเยาวชนด้าน
ยาเสพติด
12.โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 12 โครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

จานวน 12 โครงการ
ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

-

-



-

-

ยกเลิก



-

9,600
6,000
100,000
20,000
20,000
20,000

6,000
15,280
-

-

-

20,000
10,000
50,000
40,000

20,800
5,360






-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย



-



-



-

-

20,000

-

-



-

-

200,000

-

5

1

515,600

47,440



3

3

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

โอนลด 10,000

โอนมาตั้งรายการ
ใหม่

๒๕

1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจานวน 4 โครงการ
โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
1.โครงการจัดทาแนวกันไฟ
2.โครงการการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสาคัญต่างๆ
3.โครงการจัดทาฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ
4.โครงการเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 4 โครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-






-

100,000
30,000
100,000
50,000

-

-

4

-

280,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

-

หมายเหตุ

๒๖

1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้
โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
1.โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
2.โครงการส่งเสริมเสริมให้ความรู้การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
3.โครงการป้องกันกาจัดศัตรูพชื โดยวิธีเกษตรผสมผสาน
4.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
5.โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ดิน
6.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี
7.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ
8.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ
9.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน
10โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครนาเที่ยวท้องถิ่น
11.โครงการเที่ยวดอยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบานฯ
12.โครงการเที่ยวงานองุ่นไร้เมล็ดของดีอาเภอเวียงแก่น
13.โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศเบื้องต้นสาหรับการท่องเที่ยว
14.โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยว
15.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยวดอยผาตั้ง
16.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยวภูชี้ดาว
17.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแห่งท่องเที่ยวภูชี้เดือน
18.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูชฟี ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 18 โครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ







7

จานวน 18 โครงการ
ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ
-












11

ยกเลิก
-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย
30,000
30,000
20,000
30,000
50,000
65,000
12,000
12,000
20,000
30,000
100,000
35,000
30,000
50,000
130,000
30,000
30,000
30,000
73,4000

25,650
71,665
5,000
30,000
30,000
30,000
30,000

หมายเหตุ

โอนลด 28,353
โอนลด 30,000

โอนลด 100,000

โอนมาตั้งใหม่

๒๗

1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 66 โครงการ
โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ
2.โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3.โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกาจัดยุงแมลงวันและพาหะนาโรค
โดยแมลง
4.โครงการณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5.โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
6.โครงการสารวจแหล่งกาเนิดมลพิษสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
7.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1
8.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1
9.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1
10.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2
11.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2
12.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-





-

30,000
60,000
60,000

-



-

-

20,000
50,000

-




-

7,500

7,500



-

-

-

5,000

5,000



-

-

-

7,500

7,500

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

30,000

หมายเหตุ

๒๘

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
13.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3
14.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3
15.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3
16.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4
17.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4
18.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4
19.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5
20.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5
21.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย



-

-

-

7,500

7,500



-

-

-

5,000

5,000



-

-

-

7,500

7,500

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

๒๙

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
22.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6
23.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6
24.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6
25.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7
26.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7
27.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7
28.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8
29.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 8
30.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

๓๐

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
31.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9
32.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9
33.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9
34.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10
35.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10
36.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10
37.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11
38.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 11
39.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

๓๑

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
40.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12
41.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 12
42.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12
43.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13
44.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 13
45.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13
46.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14
47.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 14
48.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

7,500

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

๓๒

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
49.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15
50.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 15
51.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 15
52.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16
53.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 16
54.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 16
55.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17
56.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 17
57.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 17

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

๓๓

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
58.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 18
59.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 18
60.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 18
61.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 19
62.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 19
63.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 19
64.อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 20
65.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 20
66.อุดหนุนโครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 20
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 66 โครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-

-



-

7,500

-

-

-



-

5,000

-

-

-



-

7,500



-

-

-

7,500

7,500



-

-

-

5,000

5,000



-

-

-

7,500

7,500



-

-

-

7,500

7,500



-

-

-

5,000

5,000



-

-

-

7,500

7,500

12

-

54

-

650,000

80,000

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

๓๔

1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น จานวน 19 โครงการ
โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2.โครงการส่งเสริมอุดมการณ์หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
3.โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
4.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ปอ
5.โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจาปี พ.ศ.2561
6.โครงการจัดการเลือกตั้งหรือการทาประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ
7.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8.โครงการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9.โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯและบรมวงศ์ษานุวงศ์ฯ
10.โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
11.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ตาบลปอ
12.โครงการฝึกอบรมความรู้ตามแนวทางพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
13.โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกาหนดแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น
14.โครงการสัมนาทางวิชาการเพื่อบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
15.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย




-


-









-

20,000
30,000
15,000
20,000
70,000
530,000
500,000
60,000
150,000
20,000
20,000

9,300
62,540
140,200
25,650
-

-

-



-

40,000

-



-

-

-

30,000

23,750

-

-




-

30,000
10,000

-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หมายเหตุ

โอนเพิ่ม 20,000

๓๕

โครงการ
โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
16.โครงการเขียนโครงการและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
17.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของ อบต.
18.โครงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัย สารวจ ความพึงพอใจ
ของประชาชนตาบลปอ
19.โครงการบริการชาระภาษีเคลื่อนที่ ประจาปี พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 7 รวม 19 โครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย

-





-

-

10,000
20,000
15,000

-


5

2

12

-

5,000
1,595,000

1,320
262,760

หมายเหตุ

1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น จานวน - โครงการ
โครงการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 8 รวม - โครงการ
รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ - โครงการ

44

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ยังไม่
ดาเนินการ ดาเนินการ
33

107

ยกเลิก

3

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย
-

-

หมายเหตุ

๑๙

สรุป ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 61 และการดาเนินงานในข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดาเนินการสาเร็จ 44 โครงการ
-โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ 33 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ 107 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ
-รวมทั้งสิ้น 187 โครงการ
โครงการที่ได้ดาเนินการ
44
โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 61 386 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 44 x 100 = 11.39 %
386
โครงการที่ได้ดาเนินการ
44
โครงการ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ ปี 61 187 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 44 x 100 = 23.52 %
187
หมายเหตุ (ข้อมูลสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561)
5. ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2561
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

โครงการ
-

รวม

-

-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
-

-

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน

๑๙

6.ผลการดาเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 4 โครงการ
โครงการ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านร่มฟ้าทอง
หมู่ที่ 18
2.โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเตา-บ้านห้วยหาน-บ้านร่มฟ้าทอง
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้าเหล็ก หมู่ที่ 3
รวมจานวน 4 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

1



2


1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

ยกเลิก
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ได้รับ
เบิกจ่าย
229,000
228,000
843,000
500,000
467,000
2,039,000

228,000

หมาย
เหตุ

38

รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่บรรจุ
อนุมตั ิงบประมาณ
ลงนามสัญญา
ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ในข้อบัญญัติ
จานวน
จานวน
จานวน
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
76
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
120
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
22
คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
11
สิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
57
อาชีพและรายได้
6.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
71
7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
26
ท้องถิ่น
8.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหาร
3
จัดการป่าชุมชนและที่ทากิน
386

เบิกจ่าย
คิดเป็น

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ

คิดเป็น

105,000

1.06

19.68 132,401,380 79.90

26

13.90 9,222,350 26.88

9

100

3,153,000

100

1

2.27

31.08 14,154,467

8.54

42

22.45 21,306,117 62.11

-

-

-

-

16

36.36 9,176,265.56 92.74

5.69

6,665,600

4.02

12

6.41

515,600

1.50

-

-

-

-

3

6.81

47,440

0.47

2.84

2,950,000

1.78

4

2.13

280,000

0.81

-

-

-

-

-

-

-

-

14.76

5,013,000

3.02

18

9.62

734,000

2.13

-

-

-

-

7

15.90

222,315

2.24

18.39

1,770,000

1.06

66

35.29

650,000

1.89

-

-

-

-

12

27.27

80,000

0.80

6.73

2,380,000

1.43

19

10.16 1,595,000

4.64

-

-

-

-

5

11.36

262,769

2.65

0.77

400,000

0.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,153,000

100

44

99.94 165,704,447 99.99

187

-

-

99.96 34,303,067 92.63

9

100

99.97 9,893,789.56 99.96

*หมายเหตุ* สรุปผลการติดตามผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง มีนาคม 2561)
-โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี นาไปตั้งงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ 48.44 และงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นาไปตั้งงบประมาณฯ คิดเป็นร้อยละ 20.70
-การลงนามสัญญาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
-จานวนโครงการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.81 ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ 2.33 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
-จานวนงบประมาณ 3,153,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.91 ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ 1.90 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
-การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
-จานวนโครงการ 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.52 ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ 11.39 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
-จานวนงบประมาณ 9,893,789.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.84 ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ 5.97 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

39

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทียบกับโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

10.00%
0.00%
ด้านระบบโครงสร้าง ด้านการศึกษาศาสนา
พื้นฐาน
และวัฒนธรรม
โครงการที่บรรจุในแผนฯ
โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ

19.68%
26.88%

31.08%
62.11%

ด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิต และความ
ปลอดภัย
5.69%
1.50%

ด้านทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม
2.84%
0.81%

ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจอาชีพและ
รายได้
14.76%
2.13%

ด้านส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น

18.39%
1.89%

6.73%
4.64%

แผนภูมิที่ 1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

ด้านการส่งเสริมการ
บริหารจัดการป่า
ชุมชนและที่ดินทากิน
0.77%
0.00%

40

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจานวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทียบกับการใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนในแผนฯ

งบประมาณที่ตั้งไวในข้อบัญญัติ

79.90%
62.11%
26.88%
8.54%

4.02% 1.50%

1.78% 0.81%

3.02% 2.13%

1.06% 1.89%

แผนภูมิที่ 2

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

1.43% 4.64%

0.24% 0.00%

๔๑

ส่วนที่ 4
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แบบสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  และเติมคาในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ต่ากว่า ๒๐ ปี
 ๒๐ – ๓๐ ปี
 ๓๑ – ๔๐ ปี
 ๔๑ – ๕๐ ปี
 ๕๑ – ๖๐ ปี
 มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป
๓. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่นๆ...............

๔. อาชีพหลัก
 รับราชการ
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้าง
 นักเรียน นักศึกษา
 อื่นๆ ระบุ.........................................................

 ค้าขาย ธุรกิจ
 เกษตรกร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน

๔๒

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปอในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ และเติมเครื่องหมาย ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔. การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ
๕. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
การประเมินประสิทธิผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ในภาพรวม จานวนผู้กรอกแบบสอบถาม จานวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
๒๘%
๓๘%
๕๘%
๕๐%
๓๙%
๒๓%
๔๕%
๓๕%
๓๙.๕๑%

พอใจ
๖๘%
๕๙%
๔๐%
๔๙%
๕๕%
๗๕%
๔๐%
๖๓%
๕๖.๑๒%

ไม่พอใจ
๔%
๓%
๒%
๑%
๖%
๒%
๑๕%
๒%
๔.๓๗%

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน

๔๓

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานบางด้าน เช่น ด้านช่างโยธา ด้านวิศวกร
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
6. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทางาน ขององค์กร ทาให้การ
ทางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. น าโครงการที่เกิน ขีด ความสามารถขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลไปประสานกับหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการต่อไป
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างต่อเนื่อง
4. จั ด ให้ มีการประชุม ชี้แจง หรื อทาการซักซ้อ มทาความเข้าใจของกระบวนการทางานร่ว มกั น
ระหว่างหน่วยงานและผู้นาชุมชน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
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สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
สรุปสถานการณ์พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้างขวาง ประมาณ 299
ตารางกิโลเมตร หรือ 186,875 ไร่ มีความแตกต่างด้านพื้นที่ และภาษาชนเผ้าหลากหลาย การประกอบ
อาชีพค้าขาย รับราชการ ทาการเกษตร ประกอบธุรกิจส่วนตัว และชุมชนเกษตรกรรม ทาไร่ ทานา ทาสวน
การพัฒนาจึงเน้นทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการก่อสร้างถนน รางระบายน้า ท่อระบายน้า
ชุมชนเกษตรเน้นการขุดสระ/หนองน้า การส่งเสริมอาชีพ
จากผลการดาเนินการในปีที่ผ่านมา ได้ดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น
ยุทธศาสตร์ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในด้านระบบคมนาคม จัดหา
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้าง/ขยายเขต/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟ้า เมรุเผาศพ และศาลาประชาคม ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการพัฒนา
การก่อสร้างในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกือบเต็มพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาในระดับต่าง ๆ ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ส่ งเสริ ม ศาสนา วัฒ นธรรมและประเพณีท้ องถิ่น สนับสนุน การบริก ารด้านสุ ขภาพอนามัย สงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้กับประชาชน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประชาชนมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง สามารถดาเนินกิจกรรมได้
ด้วยตนเอง แต่ยังขาดทางด้านวิชาการใหม่ ๆ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและพัฒนาการเมืองและการบริหาร พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเพียงพอ
เหมาะสมและสมดุล และป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งโครงการที่ดาเนินการที่ผ่านมานั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้เ ป็นอย่ างดี แต่ มีบางโครงการที่ไม่ส ามารถดาเนินการได้
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบ ประกอบกับองค์ การบริหารส่วนตาบลปอ มีพื้นที่
รับผิดชอบที่กว้างมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ ก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ สามารถแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อบต. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้
1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณที่ตั้งไว้
2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรตั้งให้ครอบคลุมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรให้ความสาคัญมากกว่านี้
3. การใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการจริง ควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
4. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดาเนินการจริง
5. ควรดาเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ
6. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและโครงการที่ยังไม่ดาเนินการ ขอให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. โครงการโครงสร้างพื้นฐานควรทาให้คงทนถาวรมากขึ้นโดยอาศัยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ทั้งเจ้าหน้าที่และหมู่บ้าน
8. เรื่องเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การกุศล และส่วนราชการต่างๆควรมีการประชุม
และประสานงานกันสร้างความเข้าใจในกลักเกณฑ์การขอเงินอุดหนุนและจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องการ
ตรวจสอบงบประมาณและการรายงานผลการดาเนินงาน
9. เห็นควรขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนและ
ที่ดินทากิน ในการกาหนดแผนงานขั้นตอนและการตั้งงบประมาณอย่างต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณ
ทีละหมู่บ้านหรือทั้งหมด จนครบทั้งตาบล ตามกาลังของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ อปท.โดย
บูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องฯ โดยทางหมูบ้านหรือชุมชนควรทราบ
และปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมโดยมีสาระสาคัญดังนี้
1.สารวจเขตป่าชุมชนที่สมบูรณ์
2.สารวจเขตป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน
3.สารวจพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน
4.สารวจที่ดินทากินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และที่ดินทากินที่มีเอกสารสิทธิ์
5.สารวจพื้นที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์และที่อยู่อาศัยที่มีเอกสารสิทธิ์
10. มีการตั้งคณะกรรมการเรื่องบริหารจัดการป่าชุมชน โดยให้ อบต.เป็นผู้ดาเนินการร่วมกับสภา
ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ
11. เห็นควรพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ตั้งไว้ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยพิจารณาใช้
งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ตามขั้นตอนและระเบียบฯของการใช้งบประมาณ และตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสม
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