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เทศบาลตาบลโคกกลาง
อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบับที่ 3
พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มกี ารดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าทีด่ าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบในทีเ่ ปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่ าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตาบลโคกกลาง หวังว่ารายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกกลางฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
ตาบลโคกกลาง และเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง
พฤศจิกายน 2563
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ส่วนที่ 1 บทนา
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ส่วนที่ 2 วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 3 การติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสิ ริเสนางค์
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ภาคผนวก
- คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ เทศบาลตาบลโคกกลาง
- รายงานแผนพัฒนาท้องถิน่ ของเทศบาลตาบลโคกกลาง (พ.ศ.2561-2565) ในระบบสารสนเทศเพือ่ การวางแผน
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-plan)

ส่วนที่ 1

1

บทนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ เป็ นบทบาทและอานาจหน้าทีท่ ส่ี าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ทัง้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทัง้ นี้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิม่ เติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในก าร
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการ
เปิ ดเผยข้อ มูล ข่า วสาร ทัง้ นี้ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายระเบีย บ ข้อ บังคับว่าด้ว ยการนัน้ และหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิม่ มากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ส่วนใหญ่ยงั คงมีทรัพยากรจากัด ทัง้ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงาน
ขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิน่ ของตน การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น จึงเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญประการหนึ่งทีจ่ ะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถดาเนินงานได้
ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
การติดตามและประเมินผลแผนเป็ นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ว่าดาเนินการได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
เป็ นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพืน้ ที่
และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี ต่อ ๆไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนิ น การสิ่ง เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้น พบเพื่อ ให้เ กิด การพัฒ นาท้อ งถิ่น โดยการติด ตามและประเมิน ผลซึ่ง ส่ ง ผลให้เ กิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ อย่างเข้มแข็งและมีความยังยื
่ น เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ได้อย่างดียงิ่
ดังนัน้ เพือ่ ให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ขึน้ เพือ่ รายงาน
และเสนอความเห็นทีไ่ ด้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ความหมายของการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
เป็ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของการด า เนิ น โครงการ กิ จ กรรม ซึ่ ง เป็ นการ
ประเมินทัง้ แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์ และแนวทาง
ทีถ่ ูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนัน้ ดาเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ท่มี สี ่วนได้เสียทุ กฝ่ ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็ นเครื่องมือ
ทดสอบผลการทางานเพือ่ ให้ทราบว่าผลทีเ่ กิดขึน้ ถูกต้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็ นการติดตามและ
ประเมินผลยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนา แผนพัฒนาท้อ งถิ่น ว่าเป็ นไปตามความต้อ งการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ใ นรูป ของการวางแผนแบบมีส่ว นร่ ว มของประชาชนหรือ การประชาคมท้อ งถิ่น ได้
ดาเนินการตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของ
ท้อ งถิ่น หรือ ไม่ การติด ตามและประเมิน ผลเป็ น การวัด ระดับ ความส าเร็จ หรือ ล้ม เหลวของยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
แผนพัฒนาท้องถิน่ ซึ่งครอบคลุมถึงสิง่ แวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปั จจัยนาเข้าหรือ
ทรัพยากรทีใ่ ช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิ (implementation process)
การประเมินผลผลิต นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมิน ผล
กระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รบั หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คอื จะช่ว ยทาให้
ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น น าไปเป็ น เครื่ อ งมือ ในการปรับ ปรุ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น และการ
เปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีแ่ ละนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิก
โครงการในกรณีทเ่ี ห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พงึ พอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มที งั ้
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิน่ ประชาชนในพืน้ ที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน
ราชการทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และทีส่ าคัญทีส่ ุดคือผูร้ บั ผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสาคัญของการติ ดตามและประมเนผล
เมื่อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ด าเนิ น การประกาศใช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา แผนพัฒ นา
ท้องถิน่ และการนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม การจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธกี ารอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุ วตั ถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คอื การใช้
วิธกี ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็ น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็ นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หวั หน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย และ
ให้หวั หน้าหน่ วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่ วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตัง้
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าทีง่ บประมาณและการตัง้ งบประมาณอุดหนุนให้ไปตาม ระเบียบ
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3. วัตถุประสงค์ของการติ ดตามและประเมิ นผล
1) เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับโครงการ
๓) เพือ่ ระบุแนวทางทีจ่ ะปรับปรุงมาตรการทีจ่ ะนาไปใช้ให้เหมาะสม
๔) เพือ่ ความกระจ่างชัดของแผนงานและการพัฒนาแผนงาน
๕) เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการเงิน
๖) เพือ่ ทดสอบแนวความคิดริเริม่ ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิน่
๗) เพือ่ การตัดสินใจทีจ่ ะขยายโครงการหรือยุตโิ ครงการ
4. ประโยชน์ ของการติ ดตามและประเมิ นผล
๑) ท ารู้ว่ า การน านโยบายไปปฏิบัติมีส มรรถภาพในการจัด การและบริห ารมากน้ อ ยเพีย งใด เพื่อ ปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทัง้ วัตถุประสงค์ของแผนงาน ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ทรัพยากร
ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบตั ิ
ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลีย่ นแปลงโครงการอย่างไรบ้ างให้เหมาะสม ระดับการเปลีย่ นแปลงมากน้อย แค่
ไหน การเปลีย่ นแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลีย่ นแนว
ทางการปฏิบตั ิ หรือการเปลีย่ นแปลงหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบตั ิ เป็ นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมทีใ่ ช้อยู่มขี ้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร
เพื่อ น ามาประมวลผลเพื่อ แสวงหาแนวทางแก้ไ ขปรับ ปรุ ง มาตรการใหม่ ใ ห้เ หมาะสมต่ อ การน าไปปฏิบัติใ ห้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ยงิ่ ขึน้
๕) ท าให้ ท ราบว่ า ขัน้ ตอนใดบ้ า งที่ มีปั ญ หาอุ ป สรรค และปั ญ หาอุ ป สรรคเหล่ านั ้น เกิ ด จากสาเหตุ อ ะไร
เมื่อทราบข้อมูลทัง้ หมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขัน้ ตอนการทางานของแผนงานให้ มคี วาม
กระจ่างชัด เพือ่ ขจัดปั ญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานทีน่ าไปปฏิบัตมิ จี ุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่
พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนาไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มคี วามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
๗) ทาให้ผใู้ ห้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัตแิ ละผูส้ นับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนานโยบาย
ไปปฏิบตั บิ รรลุวตั ถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผูส้ นับสนุนทางการเงินมี ๒
ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผูส้ นับสนุนการเงินแก่โครงการ เพือ่ ให้การนาโครงการไปปฏิบตั ปิ ระสบผลสาเร็จ และส่วนทีส่ อง คือ
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ผู้ใ ห้ก ารสนับสนุ น ทางการเงิน เพือ่ ท าการประเมิน ผลโครงการ ทัง้ ผู้ใ ห้การสนับสนุ น การน าโครงการไปปฏิบัติแ ละ
ผูส้ นับสนุนทางการเงิน เพือ่ ทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ใ ห้เ ห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ใ นการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่ างไรบ้าง และปั ญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบตั แิ ล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิง่ ขึน้ หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีทม่ี โี ครงการทีมลี กั ษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทาให้ทราบ
ว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุ นให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่
ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิง้ เสีย
5. ขัน้ ตอนการติ ดตามและประเมิ นผล
ขัน้ ตอนที่ ๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘
ดังนี้
ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีส่ ภาท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน่ ทีป่ ระชาคมท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ ดั เลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผูท้ รงคุณวุฒทิ ผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มวี าระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รบั การคัดเลือกอีกได้
ขัน้ ตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรป กครอง
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ส่วน

ขัน้ ตอนที่ ๓ คณะกรรมการติด ตามแลประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ด าเนิ น การติด ตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561
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ขัน้ ตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เ ปิ ดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครัง้ ภายในเดือ นธัน วาคมของทุ ก ปี ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการจัด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 (3)
ขัน้ ตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่ พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบในทีเ่ ปิ ดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วนั ทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)
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ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมิ นผลแผนพัฒนา

กาหนดแนวทาง วิ ธีการในการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา

ดาเนิ นการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาต่อผู้บริ หาร
ท้องถิ่ น

ผู้บริ หารท้องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่ นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้ อ งถิ่ นทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิ บห้ า วัน นั บ แต่ ว นั ที่ ผ้ ูบริ ห ารท้ อ งถิ่ นเสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ดัง กล่ าวและต้ อ งปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่ น้อ ยกว่ าสามสิ บวัน โดยอย่ างน้ อ ยปี หนึ่ งครัง้
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กรอบและแนวทางในการติ ดตามและประเมิ นผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง ได้กาหนดกรอบและแนวทาง ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลโคกกลาง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอื ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เรื่อง

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕61
เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- คู่มอื การติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ขิ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอื ดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็ นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และ
เป็ นห้วงเวลาทีด่ าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึน้ หรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุ มชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้อ งถิ่น (ด้า น
การเกษตรและแหล่งน้ า) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบ้ ริหาร รวมทัง้
ปั ญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็ นโครงการที่มคี วามจาเป็ นต่อ ประชาชนในชุมชนสามารถ
แก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าทีข่ องท้องถิน่ โดยคานึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิน่
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(๔) ความก้าวหน้ า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิน่ โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน
การรณรงค์และป้องกัน ยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลัง กาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิล ปวัฒ นธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถี
ชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน
การ
บริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุค ลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
(๕) ประสิ ทธิ ภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ มี
ผลกระทบเกิดขึน้ หรือไม่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้
หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สนิ ของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุม้ ค่า มี
การบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิ ทธิ ผล
ปั ญหาของชุมชนประชาชนได้รบั การแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิ ต
ประชาชน ชุมชน ได้รบั อะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด
ภูมภิ าคและระดับประเทศ
(๘) การประเมิ นผลกระทบการประเมิ นผลกระบวนการ
เป็ น การประเมิน ถึง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสัง คมและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง โดยพิจ ารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิง่ แวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึน้ อย่างไร
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
ระเบียบ วิ ธีการในการติ ดตามและประเมิ นผล
ระเบียบ วิธใี นการติดตามและประเมินผล วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนดวิธกี าร
ติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบทีส่ าคัญ ๒ ประการ ดังนี้
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ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา ระเบีย บวิธีใ นการติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้แ ก่ คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผู้ร ับ ผิด ชอบ
แผนพัฒ นา สมาชิก สภา ประชาชนในท้อ งถิ่น ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ ง และผู้ มีส่ ว นได้เ สีย (stakeholders) ในท้อ งถิ่น
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(๒) ขัน้ ตอนในการติ ดตามและประเมิ นผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติ ดตามและประเมิ นผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบในทีเ่ ปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็ นรายไตรมาสและราย หกเดือนได้ ดังนี้
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิง่ ทีใ่ ช้เป็ นสือ่ สาหรับการติดตามและประเมินผล เพือ่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ไ ด้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผ ลต่อ การพัฒนาท้อ งถิ่น ข้อ มูล ดังกล่ าวเป็ นได้ทงั ้ ข้อ มูล เชิงปริมาณ และข้อ มูล เชิง
คุณภาพ มีความจาเป็ นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากแผนพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม แบบ
วัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพือ่ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบตั งิ าน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิโ์ ดย
รูปแบบต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
(๕) กรรมวิ ธี อันได้แก่
เป็ นวิธกี ารติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็ นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็ นทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาท้องถิน่ โดย
ดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย การลง
นามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สนิ ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สนิ
นัน้ เป็ นอย่างไร อันได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รบั ผลตามทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
วิ ธีในการติ ดตามและประเมิ นผล
(๑) การออกแบบการติ ดตามและประเมิ นผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อ มูล การนาข้อ มูล มา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปั ญหา
(๒) วิ ธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สนิ เอกสารการดาเนินโครงการ
จากผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ สอบถามประชาชนในพืน้ ที่
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การติ ดตามประเมิ นผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รบั ผิดชอบโครงการเป็ นผู้รบั ผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รบั ผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธกี ารติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปั ญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่ ๒
การพัฒนาวิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 20 ปี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมนา แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั เิ พือ่ ใช้เป็ นหลักหรือแนวทางในการปฏิรปู และพัฒนาประเทศให้เป็ นไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมและเกิดการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผัน
ผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมอิ ากาศ ที่เป็ นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทัง้ เชิง
บวกและลบ ดังนัน้ การบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นการใช้จุดแข็งและศักยภาพ
ทีม่ อี ยู่ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศทีเ่ น้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และ
การประกอบการของวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม ขณะเดียวกันจาเป็ นต้อ งปรับตัว ในการเชื่อ มโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกและภูมภิ าค ซึง่ ประเทศไทยมีพนั ธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพือ่ สามารถใช้โอกาสทีเ่ กิดขึ้นและ
เพิม่ ของทุนที่มอี ยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ขณะเดียวกัน
จาเป็ นต้องสร้างความพร้อมสาหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ควบคู่กบั
การยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็ นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
การกาหนดยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสาคัญกับการสร้างภูมคิ ุ้มกันในมิตติ ่างๆ
เพือ่ ให้ การพัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุลและยังยื
่ น โดยนาทุนของประเทศทีม่ ศี กั ยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและ
เกือ้ กูลกัน พร้อมทัง้ เสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพือ่ เป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศทีส่ าคัญ
ได้แก่การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุ ษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่
สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมคิ ุม้ กันตัง้ แต่ระดับปั จเจกครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสีย่ งและปรับตัวเข้ากับการ
เปลีย่ นแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรมสาหรับการ
เสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้เข้มแข็งโดยใช้ภูมิ
ปั ญญา ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคต่างๆ
บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้ความสาคัญกับการ
สร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมันคงด้
่
านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่เป็ น
ฐานการผลิตภาคเกษตรมุ่ งสู่การเป็ นเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติรวมทัง้ การสร้างภูมคิ ุม้ กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิม่ บทบาท
ไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกันจาเป็ นต้อ งมีการบริห ารจัดการประเทศเพื่ อ สร้างความเป็ นธรรมในสัง คมให้
ความสาคัญกับการพัฒนา ระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล เพิม่ ประสิทธิภาพการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พัฒนาระบบและกลไกการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างมี
ส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็ นธรรมในการ
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เข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึก ค่านิยมประชาธิปไตยและ ธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้กาหนด
วิสยั ทัศน์ เจตนารมณ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
“ใช้สมอง มองการณ์ไกล มีวสิ ยั ทัศน์ พัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง”
พันธกิ จ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นเพือ่ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ แี ละมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน

นโยบายการพัฒนาของคณะผูบ้ ริหารเทศบาลโคกกลาง ได้กาหนดเป้ าหมายและนโยบายราชการส่วนท้องถิน่ เป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย เป็ นเป้ าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกาหนดทิศทางในการพัฒนาให้
เป็ นไปตามความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างฝ่ ายการเมือง ฝ่ ายพนักงาน
เทศบาล เพื่อผลประโยชน์ท่จี ะเกิดต่อชุมชนในปั จจุบนั ตลอดถึงอนาคตในภายหน้า โดยยึดถือ พระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมจนถึงปั จจุบนั พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ รวมถึงพระราชบัญญัตกิ าหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ จึงได้กาหนดนโยบายไว้ ๖ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้า งและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน รวมถึงการวางรากฐานของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงมุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๑.๒ มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกสบายในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ของประชาชน โดยการบูรณะพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ทางสาธารณะประโยชน์ ท่อระบายน้ า ให้มสี ภาพดีพร้อมใช้งานตลอดรวมถึง ถนนเพื่อขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
๑.๓ ปรับปรุงขยายไฟฟ้ าสาธารณะแสงสว่าง ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลให้มอี ย่างทัวถึ
่ งในทุก พื้นที่
รวมถึงปรับปรุงติดตัง้ สัญญาณจราจรในจุดทีส่ ร้างความปลอดภัยให้แก่ผสู้ ญ
ั จรไปมาตามท้องถนน ในเขตพืน้ ที่เทศบาล
๑.๔ ปรับปรุงก่อสร้างระบบน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ให้ทวถึ
ั ่ งภายในพื้นทีเ่ ทศบาล รวมทัง้ แก้ไขปั ญหาที่
เกีย่ วข้องกับระบบน้าต่างๆซึง่ มีความจาเป็ นต่อประชาชน
๑.๕ ประสานกับกระทรวง ทบวง กรม หน่ วยงานในระบบที่เหนือขึ้นไปเพื่อผลักดันงบประมาณ ในการ
ขยาย ปรับปรุงช่องจราจร ในการคมนาคมเส้นทางหลักในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลโคกกลาง
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๒. ด้านเศรษฐกิ จ
พัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยให้ความสาคัญในระดับชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พ่อหลวงปวงชนชาวไทย และประสานความร่วมมือทุก
ฝ่ ายเพือ่ เสริมสร้างการพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
่ นดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิม่ รายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
๒.๒ ส่งเสริมให้มกี ารจัดระเบียบการค้าขายในเขตเทศบาลโดยจัด ให้มตี ลาดสดเทศบาล โคกกลางให้
เป็ นตลาดน่าซือ้ และถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัย
๒.๓ สนับสนุ น เสริมสร้าง ผลักดันให้มกี ระบวนการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในทุกระดับ ส่งเสริม
แนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว และส่งเสริมให้มี การรวมตัว
เพือ่ ดาเนินการเศรษฐกิจชุมชนให้มกี ารกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในท้องถิน่
๒.๔ ริเริม่ ผลักดัน ก่อสร้าง ต่อยอด การส่งน้าระบบท่อเพือ่ การเกษตร โดยประสานงานกับหน่วยงานกับ
หน่ วยงาน หลัก เช่น กรมชลประทาน อบจ. เพื่อนาน้ าจากแหล่งน้ ามาใช้ในด้านการเกษตร เพื่อเป็ นการเพิม่ รายได้
ให้แก่เกษตรกรในพืน้ ทีใ่ ช้น้า
๒.๕ เสริมสร้างกลุ่มอาชีพ ให้ผลิตสินค้าเพื่อเพิม่ รายได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความเป็ นสากลมากขึ้น
และรวมถึงการส่งเสริมรูปแบบสหกรณ์เพือ่ ความเข้มแข็งแก่ชุมชน สอดคล้องกับผูผ้ ลิตสินค้าหรือกลุ่มแม่บา้ น
๒.๖ ปรับปรุง พัฒนา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็ นต้นแบบ และให้บริการทางวิชาการแก่
เกษตรกรในเขตเทศบาลตาบลโคกกลาง
๓. ด้านสังคม
๓.๑ ให้ ก ารสงเคราะห์ สนั บ สนุ น เสริม สร้ า ง โอกาสให้ แ ก่ ผู้ ย ากไร้ ห รือ ผู้ ท่ีมีร ายได้ น้ อ ย ผู้ พิก าร
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถพึง่ พาตนเองได้ รวมถึงช่วยเหลือคุม้ ครองอย่างทัวถึ
่ ง และเป็ น
ธรรม
๓.๒ ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยแก่ประชาชนโดยทัวถึ
่ ง เพือ่ เสริมสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนเป็ น
ผู้มสี ุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการป้ อ งกันและดูแลรักษาสุ ข ภาพ
พลานามัยตนเองและครอบครัว
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณสุขประจาหมู่บ้านร่วมถึ งหน่วยงานหลัก เพื่อยกระดับภารกิจ
ทางด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี รวมถึงการป้ องกันโรคระบาด
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุ นการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับให้มมี าตรฐานเพื่อสร้างเกียรติภูมแิ ละความ
ภูมใิ จของประชาชน โดยใช้กฬี าเป็ นศูนย์รวมเยาวชนและจัดการแข่งขันให้เป็ นสากลมากยิง่ ขึน้
๓.๕ ส่งเสริม ปรับปรุง การจัดงานประเพณี รวมถึงสืบสานประเพณีทส่ี าคัญของชาวอีสาน ฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ รวมถึงสืบสานประเพณีทช่ี ุมชนได้ทาสืบเนื่องกันมา
๓.๖ ปรับปรุงระบบงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชนอุ่นใจ ประชาชนปลอดภัย รองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและประชากร รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
๓.๗ เสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด ในพื้น ที่ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานหลัก โดยเป็ นผูส้ นับสนุน ร่วมมือเพื่อให้พน้ื ทีเ่ ทศบาลตาบลโคกกลางปลอดจาก
ยาเสพติด และมีมุมมองทีด่ จี ากสังคมภายนอก
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๔. ด้านการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑ ปรับปรุงระบบการกาจัดขยะ การจัดเก็บขยะ ให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สากลทัวไป
่ รวมถึงมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานทีต่ ่างๆตลอดถึง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บา้ นให้น่าอยู่
๔.๒ ก่ อ สร้า งส านัก งาน ปรับ ปรุ ง สภาพภู มิท ัศ น์ โ ดยรวมให้มีค วามร่ ม รื่น สวยงาม รวมถึง จัด ให้มี
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สถานทีอ่ อกกาลังกาย ตลอดจนเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน
๔.๓ ปกป้ อง ป้ องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลโคกกลางให้ คงอยู่และ
อนุรกั ษ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต รวมถึงรณรงค์สง่ เสริมสนับสนุนให้ประชาชนรูจกั ประหยัดพลังงานและลดภาวะโรคร้อน
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ การศึกษา เยาวชนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจทีพ่ งึ กระทาได้
๕.๒ เสริมสร้างพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การวางรากฐานการศึกษาของเยาวชน
ซึง่ เป็ นอนาคตของชาวตาบลโคกกลาง
๕.๓ ส่งเสริมการนาภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เพื่อสืบสานและถ่ายทอดเป็ นวิทยาทานและแนวความรูส้ บื ต่อไปใน
ภายภาคหน้า
๕.๔ เสริมสร้าง ส่งเสริมสนับสนุ นให้ประชาชนทานุ บารุงศาสนาและคาสอนของศาสนาประจาชาติไทย
รวมถึงศาสนาต่างๆทีม่ ใี นเขตพืน้ ที่ มุ่งเน้นสอน การมีคุณธรรมเพือ่ นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันของประชาชน
๕.๕ จัดให้มกี ารฝึ กอบรมด้านภาษา ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลโคกกลางให้มคี วามรู้ด้านภาษาเพื่อ
รองรับ และการเปิ ดเสรีสมาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๖. ด้านการเมืองและการบริ หาร
ส่งเสริมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยททอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นองค์พระประมุขและสอดคล้อง
กับรัฐธรรมฉบับทีใ่ ช้ในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้อง
เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ติ ามภารกิจทีเ่ พิม่ ขึ้นของเทศบาล ตลอดจนสร้างจิตสานึกของเจ้าพนักงานและลูกจ้าง
ในการให้บริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจตามหลักธรรมาภิบาลดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด นโยบายของอาเภอ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน
๖.๒ เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชน มีความมันคง
่
และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยมุ่งเน้น
มาตรการ การป้ องกัน แก้ไข พร้อมทัง้ จัดระบบงานบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพทัวถึ
่ งและทันท่วงที
๖.๓ นาวิชาการและเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้บริการประชาชนให้ได้ความสะดวกเพิม่ ขึ้นสมดุลกับความ
เจริญของบ้านเมือง
2. การวิ เคราะห์การใช้ผงั เมืองรวม
การผั ง เมื อ ง หรื อ การวางแผนชุ ม ชนเมื อ ง เป็ นศาสตร์ ห นึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ สหสาขาวิ ช า เช่ น การ
วางแผน กฎหมาย สถาปั ตยกรรม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิง่ แวดล้อม วิศวกรรมจราจร เพือ่ เป็ นการกาหนดนโยบาย
กฎหมาย เกณฑ์ ระเบียบ การจัดวางผังและแผนการใช้พน้ื ทีข่ องเมือง ชุมชน โครงข่ายการจราจร
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ผูจ้ ดั ทาผังเมือง เรียกว่า นักผังเมือง การวางผังเมืองมีหลายระดับ ตัง้ แต่ ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวม ผัง
ภาค จนถึงผังประเทศ โดยมีความละเอียดของการวางแผนทีต่ ่างกัน จากการออกแบบกายภาพ การใช้ทด่ี นิ (กาหนดโดย
การใช้ส ี เช่น สีแดง หมายถึงย่านพานิชยกรรม สีเหลือง หมายถึงที่พกั อาศัยหนาแน่ นน้อย เป็ นต้น) ความหนาแน่ น
โครงข่าย/ระบบจราจรและขนส่ง หรือพื้นที่สเี ขียว/สวนสาธารณะ มักมีประกาศกฎเกณฑ์ประกอบแผนในรูปกฎหมาย
ประกอบอยู่ดว้ ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย
1.2.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตาบลโคกกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้า
1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้ าและไฟฟ้ าสาธารณะ
1.3 แนวทางทีก่ ารพัฒนา ก่อสร้างและขยายเขตประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการด้านเศรษฐกิ จ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ ผลผลิตทาง
การเกษตรและเกษตรอินทรีย์
2.2 แนวทางการพัฒนาและเพิม่ ทักษะอาชีพครัวเรือน กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
ท้องถิน่
3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
3.4 แนวทางการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน
3.5 แนวทางการสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
4.1 แนวทางการสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้า
4.3 แนวทางการพัฒนา การจัดการระบบบาบัดน้ าเสีย
4.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
5.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
5.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบริการชุมชนตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริ หารจัดการศิ ลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
6.1 แนวทางกาพัฒนา การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา
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6.2 แนวทางการพัฒนา ป้ องกัน เฝ้ าระวัง บาบัดรักษา ผูต้ ดิ ยาเสพติดและการรักษาสุ ขภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็ง
6.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ลดปั ญหา
ความรุนแรงในครอบครัว อุบตั เิ หตุ อาชญากรรม และสาธารณภัยอื่นๆ
6.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนแนวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอาเภอ
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ส่วนที่ 3
การติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง
การดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกกลาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 ดาเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อให้
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบในทีเ่ ปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนัน้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกกลาง เป็ นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง จึงได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโคกกลาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ขึน้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 กาหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย
- สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีส่ ภาท้องถิน่ คัดเลือก
จานวน
๓
คน
- ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน่ ทีป่ ระชาคมท้องถิน่ คัดเลือก
จานวน
๒
คน
- ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือก
จานวน
๒
คน
- หัวหน้าส่วนการบริหารทีค่ ดั เลือกกันเอง
จานวน
๒
คน
- ผูท้ รงคุณวุฒทิ ผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือก
จานวน
๒
คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทา
หน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
ในฐานะทีส่ ภาท้องถิน่ มีหน้าทีใ่ นการกาหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร อีก
ทัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบจากหลายฝ่ ายด้วยกัน ทัง้ ผูแ้ ทนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน่ ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ผ่ี บู้ ริหารท้องถิน่ คัดเลือก ซึง่ การที่
คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลายฝ่ ายนี้ จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผล
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ของการประเมินสามารถวัดผลบรรจุและวัดความสาเร็จของโครงการเพือ่ นาไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ของโครงการได้อย่างแท้จริง
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโคกกลาง ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 จนถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลโคกกลาง ซึง่ ประกอบด้วย
1. นายถาวร โภคทรัพย์
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
2. นางสุระมูล ไชยราข
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3. นายคาสอน เย็นใจ
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นางลาไย ประเสริฐศรี
ผูแ้ ทนภาคประชาชน หมู่ ๘
กรรมการ
5. นางมนัชยา ผ่องแผ้ว
ผูแ้ ทนภาคประชาชน หมู่ ๓
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกลาง
กรรมการ
7. ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงหนองแดงหนองกะเลา
กรรมการ
8. นางอัมพร ตาทิพย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นางสุวรรณี ธนูศลิ ป์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางลิขติ ติยา หล้ามาชน
ปลัดเทศบาลตาบลโคกกลาง
กรรมการ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ รูปแก้ว
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
12. นางอรวรรณ บุญทอง
หัวหน้าฝ่ ายอานวยการ
กรรมการ/เลขานุการ
13. นางสาวนภัสกร ยอดมงคล
นักวิเคราะห์ฯ
กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการ
การติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานประจาปี งบประมาณ 2563
เทศบาลตาบลโคกกลาง ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 โดยเก็บ
ข้อมูลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทัง้ ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร การรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็ นภาพรวมของการดาเนินงานของเทศบาลตาบล โดยแบ่งการติดตามและ
ประเมินผลเป็ น 3 แบบ ดังนี้
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น เทศบาลตาบลโคกกลาง
ประเด็นการประเมิ น

มีการ
ดาเนิ นงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปี
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น

/
/
/
/
/
/

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาของท้องถิน่ มาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิน่ (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิน่
10. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิน่
11. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
13. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิน่
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทส่ี อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั แิ ละประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่

/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มีการ
ดาเนิ นงาน
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/แบบที.่ ..
แบบที่ 2 แบบติ ดตามผลการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลโคกกลาง ประจาปี งบประมาณ 2563
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนา (รอบเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
(1) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563
งบ

ปี 2565

จานวน

งบ

จานวน

งบ

โครงกา

ประมาณ

โครงกา

ประมาณ

รวม

จานวน

งบ

จานวน

งบ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

39

17,500,800

50

43,292,000

49

26,679,000

16

31,300,000

49

75,500,000

126

98,771,800

7

1,410,000

8

2,610,000

8

2,610,000

8

2,610,000

7

1,410,000

31

9,240,000

3. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวติ
4. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
5. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี
6. การพัฒนาตามแผนการ
กระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และแนวนโยบาย
ของรัฐบาล

29

14,047,300

28

10,620,900

47

10,295,200

25

10,140,200

47

14,497,300

108

45,103,300

15

3,100,000

21

4,165,000

22

3,020,000

15

2,310,000

22

5,8000,000

69

12,595,000

15

3,710,000

35

6,334,000

31

6,334,000

35

6,334,000

31

9,241,000

53

22,712,000

27

2,335,000

47

7,034,000

27

7,030,300

47

7,034,800

27

26,869,300

168

23,434,100

140

42,103,100

189

74,056,700

184

26,885,200

148

39,729,000

175

630

182,774,000

รวม

จานวน

ปี 2564

โครงการ ประมาณ

ร

ร

98,164,300

จานวน

งบ

โครงการ

ประมาณ

(2) ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
จานวนโครงการที่อยู่ จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ในระหว่าง
ที่ยงั ไม่ได้
ที่เสร็จ
ทัง้ หมด
ยุทธศาสตร์
ดาเนิ นการ
ดาเนิ นการ
จานวน ร้อยละ จานวน

ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

18

9.78

-

-

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

0

0

-

-

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

9

4.89

-

4. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

3

1.63

5. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

4

6. การพัฒนาตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

7. 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

31

16.85

49

26.63

4.35

7

4.35

-

8
38

20.65

47

25.54

-

-

19

10.33

22

11.96

2.17

-

-

27

14.67

31

16.85

10

5.43

-

-

17

9.27

27

14.67

44

23.91

-

-

140 76.09

163

100
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(3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

เงิ นสะสม

งบปกติ

เงิ นทุนสารองเงิ น
สะสม

ยุทธศาสตร์

ร้อย

ร้อยละ จานวนเงิ น

14,144,000

9.78

-

-

-

-

0.00

0.00

-

-

-

-

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

6,512,450

4.89

-

-

-

-

4. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม

171,846

1.63

-

-

-

-

5. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

934,310

2.17

-

-

-

-

3,199,813.86

5.43

-

-

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6. การพัฒนาตามแผนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
แนวนโยบายของรัฐบาล

8,829,836.86

รวม

-

23.91

-

จานวนเงิ น

ร้อย

จานวนเงิ น

ละ

-

-

-

แบบที่ 3 แบบประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

ละ

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่
ที่ได้ปฏิ บตั ิ
ปรากฏอยูใ่ นแผน

1.

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

49

18

2.

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

8

0

3.

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ

47

9

4.

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

22

3

5. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
6. การพัฒนาตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และแนวนโยบายของรัฐบาล
รวมจานวนทัง้ สิ้ น

31

4

27

10

184

44

-
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ผลการดาเนินงาน (ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

1

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหล่า
น้อย - หนองแคน

2

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนอง
หม้อแตก

3

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนอง
หัวช้าง

4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ชลประทาน - ลาห้วยดูน

5

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันคูลาห้วย
ดูน

ผลผลิ ต
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 1,500
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 6,000
ตร.ม.
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 1,500
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 6,000
ตร.ม.
กว้างเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 1,400
ตร.ม.
กว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 1,200
ตร.ม.
กว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 1,800
ตร.ม.

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)

หน่ วย
ดาเนิ นการ

ยังไม่
ดาเนิ นกา
ดาเนิ น
รแล้ว
การ

358,400

304,000

มีนาคม

กองช่าง

√

358,400

304,000

มีนาคม

กองช่าง

√

72,200

70,000

มีนาคม

กองช่าง

√

95,000

80,000

มีนาคม

กองช่าง

√

138,000

123,000

มีนาคม

กองช่าง

√

หมาย
เหตุ

23
6

ลาดั
บที่

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกะ กว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร
เลา
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อยกว่า 1,800
ตร.ม.

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

7

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านกุดสิม-หนองไผ่

8

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1

9

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเหล่าน้อยชลประทานดอนหวาย

10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3

11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 9

ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 370
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 111
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 444 ตร.ม.
กว้างเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 240
เมตร ยกคันสูง 0.5,ยกคันสูง 0.5, 3
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10
เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อย
กว่า 840 ตร.ม.
ขนากว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 203
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 812 ตร.ม.
ขนากว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 203
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่

177,200

153,000

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

มีนาคม

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
เมษายน

กองช่าง

หน่ วย
ดาเนิ นการ
กองช่าง

√

ยังไม่
ดาเนิ นกา
ดาเนิ น
รแล้ว
การ
√

88,400

76,000

272,600

270,000

เมษายน

กองช่าง

√

70,000

70,000

เมษายน

กองช่าง

√

498,700

492,000

พฤษภาคม

กองช่าง

√

498,700

496,000

พฤษภาคม

กองช่าง

√

หมาย
เหตุ
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12

ลาดั
บที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10

โครงการ/กิ จกรรม

13

โครงการซ่อมแซมคันคูขา้ งลาห้วย
ภายในตาบลโคกกลาง

14

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 1

15

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเหล่าน้อยชลประทานดอนหวาย

16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3

0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 812 ตร.ม.
ขนากว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 174
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 696 ตร.ม.
ผลผลิ ต

ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 370
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.
ขนาดกว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 111
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 444 ตร.ม.
กว้างเฉลีย่ 3.50 เมตร ยาว 240
เมตร ยกคันสูง 0.5,ยกคันสูง 0.5, 3
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10
เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่น้อย
กว่า 840 ตร.ม.
ขนากว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 203
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 812 ตร.ม.

153,000

153,000

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้
453,400

435,000

272,600

270,000

70,000

70,000

498,700

492,000

พฤษภาคม

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
พฤษภาคม

กองช่าง

หน่ วย
ดาเนิ นการ
กองช่าง

√

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√

กองช่าง

√

เมษายน

กองช่าง

√

พฤษภาคม

กองช่าง

√

หมาย
เหตุ
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17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 9

18

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10

ขนากว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 203
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 812 ตร.ม.
ขนากว้างเฉลีย่ 4 เมตร ยาว 174
เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย่
0.15 เมตร หรือพืน้ ทีผ่ วิ จราจรไม่
น้อยกว่า 696 ตร.ม.

498,700

496,000

พฤษภาคม

กองช่าง

√

153,000

153,000

พฤษภาคม

กองช่าง

√

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1. แผนงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

1

โครงการจ้างเหมาบุคคลรักษา
ปลอดภัยป้ องกันและบรรเทาสสาธารณ
ภัย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อป
พร.

จานวน 1 อัตรา

72,000

72,000

อปพร. 11 หมู่บา้ น

70,000

70,000

3

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
ตุลาคม กันยายน
เมษายน กันยายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ
สานักปลัด

สานักปลัด

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√

√

หมาย
เหตุ
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2. แผนงานการศึกษา
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

1

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกช่วยงานครูผดู้ แู ลเด็ก
โครงการจ้างเหมาบุคคลทาความ
สะอาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

5 อัตรา

348,000

341,226

3 อัตรา

216,000

216,000

มกราคม

70,000

70,000

2
3

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
ตุลาคม กันยายน
ตุลาคม กันยายน
มกราคม

หน่ วย
ดาเนิ นการ

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
กองการศึกษา
√
กองการศึกษา

√

กองการศึกษา

√

หมาย
เหตุ

3. แผนงานสาธารณสุข
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

1

โครงการเฝ้ าระวัง/ป้ องกันควบคุม
โรคติดต่อ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตุลาคม - กันยายน

20,000

11,850

มีนาคม - กันยายน

10,000

4,400

2

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
ตุลาคม กันยายน
มีนาคม กันยายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√
√

หมาย
เหตุ
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4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

1

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธกี ารทาง
ศาสนาและประเพณีต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการการแข่งขันกีฬาตาบล
โคกกลาง

ตามงานวันสาคัญทางศาสนา

350,000

330,000

ประชาชนและเยาวชน

300,000

90,000

2

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
ตุลาคม กันยายน
มีนาคม เมษายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
กองการศึกษา
√
กองการศึกษา

หมาย
เหตุ

√

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. แผนงานสาธารณสุข
ลาดั
บที่
1
2
3

โครงการ/กิ จกรรม

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขยะ
และพนักงานเก็บขยะ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการทิง้ บ่อ
ขยะ
โครงการสร้างจิตสานึกในการรักษา
ความสะอาดและสิง่ แวดล้อม

ผลผลิ ต

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

จานวน 5ตรา

360,000

360,000

เทศบาลตาบลไก่คา

300,000

210,504

11 หมู่บา้ น

30,000

4,500

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
มกราคมกันยายน
มกราคมกันยายน
มกราคมกันยายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√
√
√

หมาย
เหตุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาด้านการบริการจัดการทีด่ ี
1. บริหารงานทัวไป
่
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

1

จ้างเหมาบุคคลปฏิบตั หิ น้าทีต่ าแหน่ง
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตั หิ น้าที่
ชาวยงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลโคกกลาง
โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ

จานวน 1 อัตรา

72,000

72,000

จานวน 1 อัตรา

73,000

72,000

ตามโครงการฯ

202,000

188,410

ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

4

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าที่
ของบุคลากรของเทศบาลตาบลโคก
กลางและผูน้ าชุมชน ฯลฯ

บุคลากรของเทศบาลตาบลโคก
กลางและผูน้ าชุมชน ฯลฯ

2

3

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้
330,000

308,400

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
มกราคมกันยายน
มกราคมกันยายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ

สานักปลัด

√

มกราคมกันยายน

กองคลัง

√

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
กุมภาพันธ์

หน่ วย
ดาเนิ นการ

สานักปลัด

สานักปลัด

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. บริหารงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

1

อุดหนุนศูนย์อานวยการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อานาจเจริญ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิต
อาสาภัยพิบตั ปิ ระจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
โครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนช่วงเทศบาลปี ใหม่และสงกรานต์

อุดหนุนตามโครงการฯ

100,000

100,000

เจ้าหน้าที่ อปพร.ผูน้ าชุมชน 50 คน

125,000

125,000

กันยายน

เทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์

150,000

75,300

ธันวาคมมกราคม
เมษายน

2

3

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
กันยายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√

หมาย
เหตุ

√

√

2. แผนงานการศึกษา
ลาดั
บที่
1

โครงการ/กิ จกรรม

2

อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
อาหารเสริม(นม)

3

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ผลผลิ ต

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จานวน 3
แห่ง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จานวน 3 แห่ง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จานวน 3 แห่ง

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้
1,244,000

896,560

796,640

717,273.86

518,140

516,380

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
ตุลาคม
ตุลาคม กันยายน
ตุลาคม กันยายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
กองการศึกษา
√
กองการศึกษา

√

กองการศึกษา

√

หมาย
เหตุ

30
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดั
บที่
3

โครงการ/กิ จกรรม

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอลือ
อานาจ

ผลผลิ ต

อนุรกั ษ์ประเพณีบุญคูณลาน

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้
30,000

30,000

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
มกราคม

หน่ วย
ดาเนิ นการ

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
กองการศึกษา
√

หมาย
เหตุ

3. แผนงานงบกลาง
ลาดั
บที่

โครงการ/กิ จกรรม

ผลผลิ ต

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตงั ้ ไว้
ที่ใช้

1

บีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ

ผูส้ งู อายุในเขตตาบลโคกกลาง

7,075,200

398,700

2

เบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ าร

ผูพ้ กิ ารในเขตตาบลโคกกลาง

1,873,600

309,600

3

เบีย้ ยังชีพผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์

ผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ในเขตตาบลโคก
กลาง

24,000

11,000

ช่วงเวลาที่
ดาเนิ นการ
(เดือน)
ตุลาคม กันยายน
ตุลาคม กันยายน
ตุลาคม กันยายน

หน่ วย
ดาเนิ นการ
สานักปลัด

ดาเนิ นกา ยังไม่
รแล้ว ดาเนิ น
การ
√

สานักปลัด

√

สานักปลัด

√

หมาย
เหตุ

