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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้ มีการดาเนินการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
กันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายกเทศมนตรี
ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
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ส่วนที่ 1
บทนา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตาบล
กันตวจระมวล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน
จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลา ใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลัง
ดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

/ ๒. ประโยชน์ของการติดตาม...
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๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตาบลกันตวจระมวลใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง ดังนี้
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมิน ผลว่ากิจ กรรมใดได้ทรั พยากรเพียงพอที่จะปฏิ บัติงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดที่กาหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลกันตวจระมวลและแก้ไขได้
ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล จะต้องดาเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
/ คณะกรรมการติดตาม...
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ระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒ นาสามปีขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพั ฒ นาท้องถิ่น ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕60 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของ เทศบาลตาบลกันตวจ
ระมวล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมี
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตาม
และประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
( เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9 )
(๒) ไตรมาสที่ ๒
( เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕60 )
(๓) ไตรมาสที่ ๓
( เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕60 )
(๔) ไตรมาสที่ ๔
( เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60 )
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕60
/ (3) ดาเนินการ...
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-4(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๕.๓) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย
ระบบ e-laas (www.dla.go.th)
๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
6.๑ นายสมพงษ์ คือกานัน
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
6.๒ นายสาราญ สืบสันต์
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6.๓ นางบัวไข สอาดเอี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6.๔ นายชาญ นพเก้า
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
6.๕ นายประทีป งามเยี่ยม
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
๖.6 นายชยพล กองเมืองปัก
ท้องถิ่นอาเภอปราสาท
กรรมการ
6.๗ นายกฤษดา เหลี่ยมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทราราม
กรรมการ
6.๘ นายธีรชาติ แสนชมภู
ปลัดเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
กรรมการ
6.9 นายสุริยวัฒน์ เหลี่ยมดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6.๑0 นางกัลยรัตน์ แจ่มฟูา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6.11 นางสาวรัตนา สุขสบาย
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เลขานุการ/กรรมการ
๗. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
7.๑ นางสาวรัชญา ปิยไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ประธานอนุกรรมการ
๗.๒ นางสาวศุภิดา มีบุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
อนุกรรมการ
๗.๓ นางสาวอาทิตยา บุญสม
ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
อนุกรรมการ

/ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์...
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม
เน้นเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (mission)
1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และซ่ อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมคิด ร่วมพัฒนา ชุมชน
เข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ปูองกันและลดปัญหายาเสพติด
3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อลดต้นทุนในการการประกอบ
อาชีพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุ ณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพ
คนทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตาบล
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ มีมาตรการปูองกันคุ้มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในตาบล และยกระดับการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถปูองกันและลดปัญหายาเสพติด
9. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การเฝูาระวังและปูองกันโรค เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุข
ภายในตาบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตาบล
10. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณ ธรรมจริยธรรม พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในเทศบาลตาบล
กันตวจระมวล ตามหลักธรรมาภิบาล
11. ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้
พลังงานทดแทน และการปลูกปุาทดแทน
/ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา...
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. พั ฒ นาด้า นโครงสร้ างพื้ นฐาน โดยก่ อสร้ างพัฒ นาและปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้น ฐาน เช่ น
เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้า ไฟฟูา น้าประปา ระบบโทรคมนาคม
2. การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3. ระบบการจัดการศึกษาภายในตาบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการยกระดับการเรียนการ
สอน พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
4. การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร และ
สินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
5. การบารุง รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ จัด
ให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
6. ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ภายในต าบลมี แ ต่ ค วามสงบเรี ย บร้ อ ย
สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้ งตาบลรองรับประชาคมอาเซียน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้า ประชาชนให้
ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา ประชาชนได้รับ
การให้บริการสาธารณสุขภายในตาบลอย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บปุวย
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
9. ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัด
ของ มีการจัดสรรทรัพยากรทาให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น
10. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอินทรีย์
เป้าหมายการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมั่นคง โดยมุ่งให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน
การผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต
/ แนวทางการพัฒนา...
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-7แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้
ให้กับประชาชน
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.3 การพัฒนา ปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรมีทักษะในการผลิตเกษตรอินทรีย์
2. จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายการพัฒนา
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่ บ้าน และได้รับ
ความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2.2 พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟูา การสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม
2.3 ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับ
ความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
2. ถนน สะพาน และทางน้า มีมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนได้เปูนอย่างดี
3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน
4. ประชาชนมีไฟฟูาใช้ในครัวเรือน และใช้ประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนได้ร่วมปลูกไม้ยืนต้น
ในที่ส าธารณะของหมู่บ้ าน / ชุมชน พร้ อมร่ว มกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างมีจิตสานึก รณรงค์สร้าง
จิตสานึกในการประหยัดพลังงาน
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ตัวชี้วัด
สภาพแวดล้ อมได้รั บ การดูแล ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องด้ว ยการมีจิตส านึกของประชาชน และ
ประชาชนในพื้นที่มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
/ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ...
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-8ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
เป้าหมายการพัฒนา
ส่งเสริมสนั บสนุน การจัดสวัส ดิการสังคม และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปูองกัน
โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ รวมทั้งประชาชนมีสุภาพอนามัยแข็งแรง สามารถลดจานวนผู้เป็นโรคติดต่อ แลโรคไม่
ติดต่อได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบอย่างทั่วถึง ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างสม่าเสมอ
แนวทางการพัฒนา
4.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
4.4 ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สร้างสุขภาพ และการปูองกันโรค
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4.9 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2. ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
3. วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการยอมรับ และเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
5. สังคมโดยรวมมีคุณธรรม และจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
เป้าหมายการพัฒนา
พัฒนาการเมืองการปกครองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกัน
รับผิดชอบ พัฒนาระบอบการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมวิถีทางประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5.3 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
5.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล
/ ส่วนที่ 3…
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วน
ราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริ หาร และนามาสรุปเป็น
ภาพรวมของการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน





















/ แบบที่ 2 แบบติดตาม...
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) โดยมีกาหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕60)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕60)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60)
รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕60
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-11ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( 2560 – 2562 )
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( 2560 – 2562 ) เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560
ปีที่ 1 พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
เกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหารจัดการที่ดี
รวม

ปีที่ 2 พ.ศ. 2561

ปีที่ 3 พ.ศ. 2562

รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

10

2,220,000

10

2,100,000

10

1,960,000

30

6,280,000

18

3,0840,000

18

3,0440,000

18

3,0410,000

60

91,690,000

8

660,000

8

660,000

8

660,000

24

1,980,000

95

15,806,100

95

15,756,100

90

15,656,100

280

47,218,300

30

6,037,600

30

6,037,600

30

5,987,600

60

18,002,800

161

55,563,700

161

54,993,700

156

54,673,700

454

165,171,100

/ กราฟแสดงจานวนโครงการ...
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/ 4.ผลการดาเนินงาน...
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนมีนาคม 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและ
การบริหารจัดการที่ดี
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ร้อยละ
4
40
4
22.22

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
จานวน ร้อยละ
1
10
-

จานวนโครงการที่ยัง จานวนโครงการที่มีการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ยกเลิกโครงการ
จานวน ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
3
30
7
38.89
-

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
8
80
11
61.11

-

-

-

-

4

50

-

-

4

50

18

18.95

14

14.74

40

42.11

-

-

72

75.79

2

6.67

3

10

17

56.67

-

-

22

73.33

28

17.39

18

11.18

71

44.10

117

72.68

/ กราฟแสดงจานวนโครงการ...
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/ 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ...
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-155. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนเงิน

เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์
จานวนเงิน

จานวนเงิน

-

-

292,765

-

-

2,428,000

-

-

-

-

-

4,199,776.18

-

-

30,248

-

-

6,950,789.18

งบปกติ

เงินสะสม

จานวนเงิน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
292,765
เกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2,428,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและ
4,199,776.18
คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การ
30,248
ปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
รวม
6,950,789.18

รวม

/ ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน...
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-16ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


-

โครงการ
1. เบี้ยยังชีพคนพิการ
2. เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
รวม

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว
855,200
855,200
3,004,200
3,004,200
3,859,400
3,859,400

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มี
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก
2
3

4
5

6

การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทาแผนทุกปี
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังของท้องถิ่น
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ บางครั้งอาจ ควรดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้อย่าง
ไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้ง ต่อเนื่อง
ไว้
บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู/้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่ แผนเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่
เห็นความสาคัญของการปฏิบัตติ ามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัย เปูาหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
สาคัญในการบรรลุเปูาหมายตามแผนที่กาหนดไว้
ความสาคัญและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
อย่างจริงจัง
งบประมาณทีไ่ ด้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ ใช้งบประมาณตามโครงการที่กาหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ
ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่กาหนดตามแผนปฏิบัติ -หน่วยงานเห็นความสาคัญในการจัดทาโครงการ
ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการ
โดยคานึงถึงตัวชีว้ ัดที่กาหนดเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
เปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การปฏิบัติงาน
รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
การรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานอื่นทีไ่ ด้ข้อมูล ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผล
ล่าช้า
การดาเนินงานเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปสรุปผลได้

สรุป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ตามที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จานวน 161 โครงการ สามารถนาโครงการมาบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 117 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
72.68 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เฉพาะปี พ.ศ. 2560
/ แบบที่ 3/1 ...
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-17แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
2. รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 )
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
10
4
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
18
4
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
8
และพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
95
18
4. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการ
30
2
บริหารจัดการที่ดี
161
รวม
28

ร้อยละ
40.00
22.22
18.95
6.67
17.39

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเด็น
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก


พอใจ

ไม่พอใจ
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-18(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ 3/2 และ 3/3)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
.............................................................................................................................................................
**เก็บข้อมูลประชาชนตาบลกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 – 8 จานวน 100 ชุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
จานวน 53 คน
(2) หญิง จานวน 47 คน
2. อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี จานวน 11 คน
(2) 20-30 ปี จานวน 29 คน
(3) 31-40 ปี จานวน 25 คน
(4) 41-50 ปี จานวน 20 คน
(5) 51-60 ปี จานวน 9 คน
(6) มากกว่า 60 ปี จานวน 6 คน
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา จานวน 28 คน
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 42 คน
(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 20 คน (4) ปริญญาตรี จานวน 7 คน
(5) สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ จานวน 9 คน
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 3 คน
(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 28 คน (4) รับจ้าง จานวน 18 คน
(5) นักเรียน/นักศึกษา จานวน 9 คน (6) เกษตรกร จานวน 27 คน
(7) อื่น ๆ (ระบุ)…… จานวน 6 คน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปญ
ั หาของประชาชนในท้องถิ่น
8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ

ความพึงพอใจของประชาชน
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
(10 คะแนน) (7 คะแนน) (4 คะแนน)
17 คน
72 คน
11 คน
21 คน
71 คน
8 คน
16 คน
81 คน
3 คน
14 คน
79 คน
7 คน
6 คน
88 คน
6 คน
17 คน
79 คน
4 คน
7 คน
83 คน
10 คน
13 คน
84 คน
3 คน
20 คน
77 คน
3 คน
14.55 %
79.33 %
6.22 %

จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตเทศบาลตาบลกันตวจระมวล จานวน 100 คน ความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกันตวจระมวลในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ
14.55% มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 79.33% และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 6.22%
/ 2. ผลการดาเนินงาน...
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-192. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.22
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.03
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.16
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
7.09
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.01
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.03
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
7.26
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.07
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.12
ภาพรวมค่าเฉลี่ย
7.11
จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอิ นทรีย์ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.11 คะแนน
ความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.33
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.40
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.11
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
7.09
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.21
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.01
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
7.44
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.76
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.56
ภาพรวมค่าเฉลี่ย
7.32
จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพั ฒ นาด้ านโครงสร้ างพื้น ฐาน ความพอใจของผู้ เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแน น
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.32 คะแนน
ความพึงพอใจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-20ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.54
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.32
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.44
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
6.88
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.33
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.12
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
7.45
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.66
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.12
ภาพรวมค่าเฉลี่ย
7.32
จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจาก
ภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.32 คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.12
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.22
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.04
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
7.12
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.99
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.12
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
7.12
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.33
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.77
ภาพรวมค่าเฉลี่ย
7.09
จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.09 คะแนน
ความพึงพอใจ

/ ยุทธศาสตร์ที่ 5...
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-21ยุทธศาสตร์ที่ 5 การด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
7.55
7.00
7.12
7.88
7.22
6.77
7.22
7.55
6.88
7.24

จากการสารวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.24 คะแนน

/ ส่วนที่ 4...

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 4
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่ น ให้ เป็ น หน้ า ที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น (๑) การวัดคุ ณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็ นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2)
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ วิสยั ทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๔ เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๑๐
๒๕
๖๕
(๕)
(๕)
(๑๐)
(๕)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๕)
๑๐๐

/ ประเด็นการพิจารณา...
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ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทสี่ าคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานใน
แต่ละปีทผี่ ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
๒. การวิเคราะห์
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวการณ์และศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น
กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สาคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
• การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง

คะแนน
เต็ม
๑๐
(๓)

คะแนน
ที่ได้
๑๐
(๓)

(๓)
(๒)

(๓)
(๒)

(๒)

(๒)

๒๕

๒๕

๔
(๒)
(๒)

๔
(๒)
(๒)

๕
(๓)

๕
(๓)

(๒)

(๒)

๕
(๒)

๕
(๒)

(๓)

(๓)

๕
(๓)
(๒)

๕
(๓)
(๒)
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ประเด็นการพิจารณา
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ)

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่ ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา
• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

คะแนน
เต็ม
๖
(๒)

คะแนน
ที่ได้
๖
(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

๖๕
๕

๖๕
๕

(๓)
(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐

(๓)
(๒)
๕
(๓)
(๒)
๑๐

(๔)
(๔)

(๔)
(๔)

(๒)

(๒)

๓.๔ เป้าประสงค์

• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง ๔ ปี

๕
(๓)
(๒)

๕
(๓)
(๒)

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
• ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

๑๕
๙
(๕)

๑๕
๙
(๕)

(๔)

(๔)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย • ค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทาได้ทั้งด้านปริมาณงาน
งบประมาณ เทคนิค
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
• มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การ
กาหนดแผนงานโครงการ
๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
โครงการพัฒนา
• โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนาไปสู่
ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นาไปสูผ้ ลสาเร็จของเปูาประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน
เต็ม
๖
(๓)
(๓)

คะแนน
ที่ได้
๖
(๓)
(๓)

๑๐

๑๐

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

๑๕
(๘)
(๒)

๑๕
(๘)
(๒)

(๓)
(๓)
(๗)

(๓)
(๓)
(๗)

(๓)

(๓)

(๒)
(๒)
๑๐๐

(๒)
(๒)
๑๐๐
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ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวัน ที่ ๒ กัน ยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนาเข้าข้อมูล แผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานาเข้าข้อมูลใน
ระบบ e-plan ไปใช้ ในการติดตามและประเมิน ผลตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตาบลกันตวจ
ระมวล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล จึงดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ด้วยระบบ
e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
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ส่วนที่ 6
สรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาล
ตาบลกันตวจระมวล ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. มีการจัดท าแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาครบถ้ว น โดยเทศบาลตาบลกันตวจระมวลได้ทาการ
ประเมินผลและรายงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560) มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครอง และการ
บริหารจัดการทีด่ ี
รวม

รายละเอียดโครงการ
จานวน
จานวน
จานวน
โครงการ โครงการตาม โครงการ
ตามแผนฯ เทศบัญญัติ ที่ได้ปฏิบัติ

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผนฯ
ตามเทศ
ที่เบิกจ่าย
บัญญัติ
จริง

10

8

4

2,220,000

439,800

292,765

18

11

4

30,840,000

5,851,800

2,428,000

8

4

-

660,000

140,000

-

95

72

18

15,806,100

14,025,722

4,199,776.18

30

22

2

6,037,600

1,646,900

30,248

161

117

28

55,563,700

22,104,222

6,950,789.18

3. จากผลการดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ได้
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) จานวนโครงการทั้งหมด 161 โครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
จานวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ จานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 8 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ดาเนินการไปแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จานวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ จานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 11 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 61.11 ดาเนินการไปแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22
/ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา...
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-283. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนที่
ยั่งยืน
จานวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ จานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 4 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดาเนินการไปแล้ว - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จานวนโครงการทั้งหมด 95 โครงการ จานวนโครงการที่ตามเทศบัญญัติ
72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.79 ดาเนินการไปแล้ว 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.95
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
จานวนโครงการทั้งหมด 30 โครงการ จานวนโครงการตามเทศบัญญัติ 22 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 73.33 ดาเนินการไปแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (ปี 2560) จานวน 161 โครงการ
- โครงการตามเทศบัญญัติ ประจาปี 2560 จานวน 117 โครงการ
- โครงการที่ได้ดาเนินการแล้ว จานวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.39
๔. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้เทศบาลดาเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่
พอใจในที่สุด
๕. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล
๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของเทศบาล มีดังนี้
ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
๕.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) เทศบาลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
/ อุปสรรค...
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-29อุปสรรค
๑) เทศบาลตาบลกันตวจระมวลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
๖. ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลกั น ตวจระมวล มี ร ะดั บ ความส าเร็ จ ที่ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๖.๑ การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๖.๒ การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้า
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์
ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตาบลกันตวจระมวลสามารถดาสามารถดาเนินการได้ จะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
***********************************************

/ บัญชีติดตามและประเมินผล...
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
เทศบาลตาบลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
***********************************

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชน
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1

โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ประจาปี 2560

30,000

-

-

-



-

2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจาตาบลกันตวจระมวล ประจาปี 2560

20,000

-

-

-



-

3

โครงการสร้างการรับรู้เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจาปี 2560

30,000



-

-

-

4

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาบลกันตวจระมวล ประจาปี 2560

30,000

-

-

-



-

5

ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในแหล่งน้าสาธารณะกลุ่มเยาวชนตาบล
กันตวจระมวล ประจาปี 2560

50,000

-

-



-

-

24,465

-30-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ลาดับ
ที่
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดีวิถีกันตวจระมวล ประจาปี 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ประจาปี 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวตาบล
กันตวจระมวล

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

30,000

30,000



-

-

-

30,000

23,300



-

-

-

219,800

215,000



-

-

-

-31-

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
***************************************
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสน หมู่ที่ 7
1
489,300 513,400

(บ้านโคกสยา)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
2
211,700

บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 สายบ้านนางมอญ – บ้านนางสุวรรณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
3
191,500

บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 สายบ้านนายชิด สิงห์ประโคน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกเพชร
670,500 704,900
4

(โอนเพิ่ม 34,400)
หมู่ที่ 6 สายบ้านนางลุน หิ่งห้อยดี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาแก้ว
5
586,300 582,000

หมู่ที่ 3 สายบ้านนายจอม บุญสม – โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทานบ
6
755,100

หมู่ที่ 4 สายบ้านนายพุฒิ มะลิแย้ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
7
597,600 627,700

บ้านสระ หมู่ที่ 2 สายหลัง ศพด.บ้านสระ – ร.ร.กันทราราม
-32รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
ลาดับ
ที่
8
9
10

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสน
หมู่ที่ 7 ซอยศูนย์สาธิต ซอย 3 – ถนนลาดยาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเหลี่ยม – บ้านนางโสภา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 สายบ้านนางจวน – บ้านนางโสภา

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง

674,500

-

-

-



-

489,300

-

-

-



-

(แผนงานเคหะและชุมชน)

398,400

-

-

-



-

(แผนงานเคหะและชุมชน)

(แผนงานเคหะและชุมชน)

กองช่าง
กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการขุดลอกหนองถนน บ้านถนนชัย หมู่ที่ 8

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
787,600

-

-33รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-

-



-

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
***************************************
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1

โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจาปี 2560

20,000

-

-

-



-

2

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2560

30,000

-

-

-



-

3

โครงการ รักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน ประจาปี 2560

30,000

-

-

-



-

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการขยะและปฏิกูล
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ
สู่สังคมสีเขียว ประจาปี 2560

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
60,000

-

-34รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-

-



-

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)
สานักปลัดฯ
(แผนงานการเกษตร)

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
***************************************
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานของ
1
15,000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2560
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ
2
40,000

ประจาปี 2560
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอปราสาท โครงการสนับสนุนกิจกรรม
3
20,000
20,000

ของกิ่งกาชาดอาเภอปราสาท ประจาปี 2560
4

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ประจาปี 2560

30,000

5

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจาปี 2560

60,000

6

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการ
สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือนร้อนและผูด้ ้อยโอกาส
ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจาปี 2560

20,000

-

-



-

22,350

-



-

-

20,000



-

-

-

-

-35รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกันตวจระมวล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสังคมสงเคราะห์)

สานักปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

สานักปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกลางผู้สูงอายุ
ประจาปี 2560

8

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปี 2560

9

โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจาปี 2560

10

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ประจาปี 2560

11
12

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและแสดงความอาลัยถวายพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

13

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจาปี 2560

14

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
ประจาปี 2560

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
-

-



-

6,070,800 3,004,200



-

-

-

1,651,200 855,200



-

-

-

50,000

-

120,000

45,000



-

-

-

10,000

-

-

-



-

47,700
(โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่)

40,000
(โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่)

26,500
(โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่)

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

สานักปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)

สานักปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)

สานักปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

สานักปลัดฯ
47,700



-

-

-

40,000



-

-

-

26,500
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-

-

-

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
26,980
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสาหรับประชาชน
15
26,980

(โอนตั้งจ่ายเป็น
ประจาปี 2560
รายการใหม่)
5,300
16 โครงการกันตวจโมเดลต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5,300

(โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ


-

-

-

-

-

-



-

20,000

-

-

-



-

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ประจาปี 2560

40,000

-

-

-



-

5

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจาปี 2560

30,000

-

-

-



-

6

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

20,000

-

-

-



-

1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2560

80,000

2

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กนักเรียน ประจาปี 2560

10,000

3

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ประจาปี 2560

4

79,220
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา

8

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกันตวจระมวล

9

งบประมาณ งบประมาณที่ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
9,600 4,156.18

ยกเลิก
โครงการ

-



-

-

100,000

-

-

-



-

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลกันตวจระมวล

50,000

-

-

-



-

10

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลตาบลกันตวจระมวล

21,000

-

-

-



-

11

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระ

8,000

-

-

-



-

12

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี 2560

21,000

-

-

-



-

13

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรรักการอ่านในสถานศึกษาประจาปี 2560

50,000

-

-

-



-

50,000

-

-

-



-

193,800

-

-

-



-

14
15

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
อนุบาลกันตวจระมวล
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับโรงเรียนอนุบาล
กันตวจระมวล ประจาปี 2560

16

ค่าหนังสือเรียน

22,800

-

-

-



-

17

ค่าอุปกรณ์การเรียน

22,800

-

-

-



-
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณที่ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ยกเลิก
โครงการ

18

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

34,200

-

-

-



-

19

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

49,020

-

-

-



-

20

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน

80,000

-

-

-



-

21

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา

50,000

-

-

-



-

22

ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระ ประจาปี 2560

149,600

-

-

-



-

23

ค่าอาหารเสริม (นม)

1,019,422

-

-



-

-

24

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

862,700

-

-



-

-

25

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทานบ

500,000

-

-



-

-

26

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนกันทราราม (นุน่ ศึกษาคาร)

800,000

-

-



-

-

50,000

-

-

-



-

50,000

50,000



-

-

-

27
28

อุดหนุนโรงเรียนกันทราราม (นุน่ ศึกษาคาร) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทานบ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ววิทยา “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
29
60,000

จริยธรรมในสถานศึกษา “โรงเรียนดีศรีตาบล”
อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ววิทยา “โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
30
20,000
20,000

ทางด้านนาฏศิลป์
อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ววิทยา “โครงการครูอาสาชาวต่างประเทศ
31
30,000
30,000

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ววิทยา “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
32
20,000

พอเพียงและการพัฒนาดินที่ยั่งยืน
อุดหนุนโรงเรียนไทรแก้ววิทยา “โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
33
30,000

มวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศ
34 จัดซื้อวัสดุกีฬา

60,000

60,000
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-

-

-

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1

โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจาปี 2560

20,000

2

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2560

50,000

18,000
-



-

-

-

-

-



-

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษา
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

กองการศึกษา
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

กองการศึกษา

3

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี 2560

50,000

-

-

-



-

(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

4

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
“วันแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” ประจาปี 2560

70,000

-

-

-



-

(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

5

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ
และวันครอบครัว ประจาปี 2560

80,000
(โอนเพิ่ม
14,000)

94,000
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-

-

-

กองการศึกษา
กองการศึกษา
(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการปูองกันโรค
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
ดาเนินการ
สานักปลัดฯ
โครงการเข้าค่ายเยาวชนเข้มแข็งเพื่อปูองกันท้องในวัยเรียนปูองกัน
1
20,000

(แผนงานสาธารณสุข)
เอดส์อบายมุข/ยาเสพติด ประจาปี 2560
สานักปลัดฯ
2 โครงการรณรงค์ปูองกันกวาดล้าง โรคมือเท้าปาก ประจาปี 2560
20,000
20,000

(แผนงานสาธารณสุข)
3

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2560

50,000

-

-

-



-

4

โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจาปี 2560

20,000

-

-

-



-

5

โครงการหมู่บ้านไอโอดีนประจาปี 2560

20,000

-

-

-



-

6

อุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนศูนย์บริการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ประจาปี 2560

120,000

-

-

-



-
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สานักปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)

สานักปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “กันตวจเกมส์”
ประจาปี 2560

250,000

2

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
ประจาปี 2560

30,000

3

โครงการฝึกอบรมทักษะผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ประจาปี 2560

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจาปี 2560

งบประมาณที่ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
เบิกจ่าย
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
250,000



-

-

-

(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-

-



-

(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)



-

-

-

(แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-

29,300

29,300

(โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่)

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
40,000

-
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษา

-

-



-

กองการศึกษา
กองการศึกษา

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัด ฯ
(แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน)

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ประจาปี 2560
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี 2560

3
4

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
ประจาปี 2560
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจาปี 2560

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
70,000

-

-

-



-

80,000

73,370



-

-

-

80,000

43,680

-



-

-

-

-



-

20,000

-

5

โครงการวัคซีนปูองกันเด็กจมน้า ประจาปี 2560

30,000

28,600



-

-

-

6

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษาและประชาชน ประจาปี 2560

20,000

30,900

-



-

-

7

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ไฟจราจร และอุปกรณ์จราจร ประจาปี 2560

50,000

-



-

-

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
-

25,000

งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
-
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-

-

-

-

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

หน่วยงาน
ดาเนินการ
-

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
***************************************
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมวิถีทางประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจาปี 2560

20,000

-

-

-



-

2

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจาปี 2560

60,000

-

-



-

-

50,000

-

-

-



-



-

-

-

3
4
5
6
7

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับ
ท้องถิ่น ประจาปี 2560
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาตาบลกันตวจระมวล
ประจาปี 2560
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
ประจาปี 2560
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2559
ประจาปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

30,000

17,500

30,000

-

-

-



-

30,000

-

-

-



-

100,000

-

-

-



-
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมวิถีทางประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
8

โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง ประจาปี 2560

20,000

-

-

-



-

9

โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจาปี 2560

30,000

-

-

-



-

10

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
ชุมชน แบบบูรณาการ ประจาปี 2560

250,000

-

-

-



-

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ลาดับ
งบประมาณ งบประมาณ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
1
2
3

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจาปี 2560
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงาน พนักงานจ้าง ประจาปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ประจาปี 2560

40,000

-

-

-



-

50,000

-

-

-



-

300,000

-

-

-



-

-

-

-



-

6,600



-

-

-

4

โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ KM – DAY ประจาปี 2560

30,000

5

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอปราสาท “โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี 2560

6,600
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัด ฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน)

หน่วยงาน
ดาเนินการ
สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

สานักปลัด ฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
2
3

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาลกันตวจระมวล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
ยกเลิก
เบิกจ่าย
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ

100,000
200,000

-

-

-



-

-

-

-



-

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,300

-

-

-



-

4

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,000

-

-

-



-

5

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ

100,000

-

-

-



หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)
สานักปลัด ฯ
(แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน)
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)
กองการศึกษา
(แผนงานการศึกษา)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีตาบลกันตวจระมวล ประจาปี 2560
2

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานภาษีจัดเก็บเองและให้บริการรับชาระภาษี
และให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ ประจาปี 2560

งบประมาณ งบประมาณที่ ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
ยกเลิก
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ โครงการ
150,000
5,648

30,000

500
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หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง)
กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง)

ภาคผนวก
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