รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร
อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

สวนที่ 1
บทนํา
1. ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 กําหนดให หนวยงานจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป9 งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง
สวนภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หนวยงานอื่ น ๆที่ ต องดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ อ งคกรปกครองสวนทองถิ่ น ใน
ป9งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงาน เป?นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองยโสธรประจําป9งบประมาณ ซึ่งเป?น
แนวทางในการดําเนินงาน ในป9งบประมาณนั้น และเป?นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเป?นไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป?นเครื่องมือที่จะ
นํามาใชในการบริหารจัดการโครงการ ใหเป?นไปตามเปDาหมายที่วางไว ทําใหทราบถึงโครงการ/ กิจกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ ที่กําหนดไวลวงหนาใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการ
ดําเนินงาน โดยแผนการดําเนินงาน มีลักษณะสําคัญ คือ
1. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจายประจําป9 หลังจากไดมีการทํา
งบประมาณรายจายประจําป9เสร็จสิ้นแลว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลเมืองยโสธรอุดหนุนใหหนวยงานอื่น
ดําเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองยโสธร
4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาที่
ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองยโสธร

2. วัตถุประสงค#ของแผนการดําเนินงาน
2.1 เพื่อแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ประจําป9งบประมาณ 2563
2.2 เพื่อเป?นแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนใน การปฏิบัติมากขึ้น
2.3 เพื่อเป?นการบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
2.4 เพื่อใชเป?นเครื่องมือในการติดตามผลและประเมินผลการพัฒนาเมื่อสิ้นป9

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข)อมูล
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลเมื องยโสธร เก็ บ รวบรวมขอมู ล
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นๆ ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองยโสธร โดยเทศบาลเมืองยโสธรไดประสาน
ขอขอมูลดังกลาวไดจากหนวยงานในพื้นที่ ที่จะดําเนินการจริงในป9งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลเมื องยโสธร จั ด ทํ า รางแผนการ
ดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมือง
ยโสธรที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2
สวน คือ
สวนที่ 1
บทนํา
สวนที่ 2
บั ญ ชี ส รุ ป โครงการ/กิ จ กรรม แลวนํ า รางแผนการดํ า เนิ น งาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งยโสธร พิ จ ารณารางแผนการดํ า เนิ น งานแลวเสนอ
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เพื่อประกาศใชแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปHดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ และปHดไวอยางนอยสามสิบวัน

4. ประโยชน#ของแผนการดําเนินงาน
4.1 ทํ า ใหทราบถึ ง ระยะเวลา และรายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นา และกิ จ กรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธรประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2563
4.2 ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในป9งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองยโสธร มี
ความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและ การจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
4.3 ทําใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นป9งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท-องถิ่นสี่ป ( 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร5

ป 2561
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ป 2562
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ป 2563
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ป 2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
งบประ

รวม 4 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร5ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร-างพื้นฐาน
1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน

23

18,407,500

9

7,820,000

7

7,641,000

5

3,775,000

44

37,643,500

รวม

23

18,407,500

9

7,820,000

7

7,641,000

5

3,775,000

44

37,643,500

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท-องถิ่นสี่ป ( 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร5

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ป 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 4 ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร5ที่ 2
การพัฒนาสังคมอยู?
เย็นเปAนสุข
1.แผนงานบริหาร
ทั่วไป
2.แผนงานสร-าง
ความเข-มแข็ง
ของชุมชน
3.แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

3

170,000

3

100,000

3

100,000

3

100,000
100,

12

470,000

23

26,360,000

24

26,360,000

24

25,910,000

24

25,910,000

95

104,540,000

21

5,288,300

16

2,438,300

15

1,408,300

14

1,318,300

66

10,453,200

4.แผนงาน
สาธารณสุข

20

7,790,000

20

43,805,000

7,290,000

20

44,905,000

20

45,955,000
17

7,220,000

80

28,590,000

68

182,210,000
5,440,000

47,545,000

5.แผนงานการศึกษา

17

6.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันนาการ

8

1,210,000

8

1,310,000

8

1,410,000

8

1,510,000

32

92

84,623,300

88

82,403,300

87

81,073,300

86

83,603,300

353

รวม

17

6,290,000

17

331,703,200

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ป4 ( 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร#

ป4 2561
จํานวน
โครงการ

ป4 2562
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

ป4 2563
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

ป4 2564
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป4
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

11

6,230,000

11

5,930,000

11

5,730,000

11

5,618,000

44

11

6,230,000

11

5,930,000

11

5,730,000

11

5,618,000

44

งบประมาณ

ยุทธศาสตร#ที่ 3
การพัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ป>ญญา
ท)องถิ่น
1.แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม

23,508,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ป4 ( 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร#
ป4 2561
ป4 2562
จํานวน
งบประมาณ จํานวน
โครงการ
โครงการ
ยุทธศาสตร#ที่ 4
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ#
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม
1.แผนงานสาธารณสุข
2
150,000
4
2.แผนงานเคหะและ
13
7,580,000
13
ชุมชน
รวม
15
7,730,000
17

ป4 2563
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

ป4 2564
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป4
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

150,000
5,080,000

4
13

150,000
3,080,000

4
13

150,000
3,080,000

14
52

600,000
18,820,000

5,230,000

17

3,230,000

17

3,230,000

66

19,420,000

งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ป4 ( 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตร#

ยุทธศาสตร#ที่ 5
การพัฒนาการบริหาร
จัดการ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1.แผนงานบริหารทั่วไป
3. แผนงานสาธารณสุข
4.แผนงานการศึกษา
5.แผนงานสรางความ
เขมแข็ง
ของชุมชน
6.แผนงานเคหะและ

ป4 2561
จํานวน
โครงการ

ป4 2562
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

ป4 2563
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

ป4 2564
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป4
งบประมาณ จํานวน
โครงการ

16
4
1
1

795,000
2,100,000
300,000
100,000

16
1
1
1

1,795,000
300,000
300,000
100,000

13
1
1
1

745,000
300,000
300,000
100,000

13
1
1
1

745,000
300,000
300,000
100,000

58
7
4
4

4,080,000
3,000,000
1,200,000
400,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

4

800,000

งบประมาณ

ชุมชน
2.แผนงานพาณิชย
รวม

2
25

140,000
3,635,000

2
22

140,000
2,835,000

2
19

150,000
1,795,000

2
19

160,000
1,805,000

8
85

590,000
10,070,000

ส?วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาท-องถิ่นสี่ปไปสู?การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร5การพัฒนาและแผนงาน
ด)าน
ยุทธศาสตร#การพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสราง

บริการชุมชน

พื้นฐาน

และสังคม

2. การพัฒนาสังคมอยูเย็น

บริการชุมชน

เป?นสุข

และสังคม

แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1.แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง

กองชางสุขาภิบาล

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

ทุกกอง

2.2แผนงานสรางความ

กองสวัสดิการสังคม

เขมแข็งของชุมชน
2.3แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

2.4แผนงานสาธารณสุข
2.5แผนงานการศึกษา
2.6 แผนงานศาสนา

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

3. การพัฒนาศิลปะ

บริการชุมชน

3.1 แผนงานศาสนา

วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และสังคม

วัฒนธรรมและนันทนาการ

และภูมิปNญญาทองถิ่น

กองการศึกษา

ทุกกอง

4. การพัฒนาการบริหาร

บริการชุมชน

จัดการและการอนุรักษ

และสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข

4.2 แผนงานเคหะและ

กองชางสุขาภิบาล

กองชาง

สํานักปลัดเทศบาล

ทุกกอง

ชุมชน

สิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาการบริหาร

ดานบริหาร

5.1แผนงานบริหารงาน

จัดการองคกรปกครองสวน

ทั่วไป

ทั่วไป

ทองถิ่น

5.2แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

5.3 แผนงานสาธารณสุข
5.4 แผนงานการศึกษา
5.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองชาง

ส?วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร5
4.1.1 แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
(1) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการโดยจัดสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร&มแลวจัดสงใหฝ(ายเลขาคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน เพื่อบันทึกขอมูลในระบบe – plan
(2) จัดเก็บขอมูลภาคสนามโดยใชเครื่องมือในการสํารวจเชนการสังเกตแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ&เป;นตน (แบบประเมินแบบที่ 1 )
(3) เมื่อโครงการแลวเสร็จจึงดําเนินการทบทวนขอมูลที่ไดจากการติดตามผล (ขอ 1 และขอ
2) แลวตรวจสอบเป>าหมายแตละเป>าหมายวาเป;นไปตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใดบรรลุวัตถุประสงค&ตาม
แผนที่ไดตั้งไวหรือไมซึ่งผลที่ไดจะเป;นขอมูลที่ใชในการดําเนินการปรับปรุงและแกไขการวางแผนดําเนินการใน
ปBถัดไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.1.2 การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ
เป;นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯในแตละปBงบประมาณเพื่อหาขอสรุป
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการวาไดผลเป;นอยางไรโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไรและ
เป;นไปตามเป>าหมายที่ไดกําหนดไวตามแผนหรือไมการประเมินในขั้นตอนนี้จะทําใหไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะนํามาเป;นบทเรียนที่จะชวยในการตัดสินใจ
สําหรับโครงการใหมๆรวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงการที่ไดทําการ
ประเมินผลนี้ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯในแตละ
ปBงบประมาณประกอบดวย
(1) การติดตามและประเมินผลการใชจายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเป>าหมายเป;นการ
ติดตามและประเมินเกี่ยวกับปHจจัยเขา (Input) หรือการใชทรัพยากรตางๆที่ใชในการดําเนินโครงการตามแผน
วาเป;นไปตามที่ไดกําหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากนอยเพียงใด
(2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเป;นการติดตามและประเมินผล
กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร&ของเทศบาลรวมถึงการสรุปปHญหาแลอุปสรรคในกระบวนการทํางาน
อยางไร
(3) การติ ด ตามและประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ของการดํ า เนิ น โครงการเป; น การติ ด ตามและ
ประเมินผลผลิต (Output) ที่ไดจากการดําเนินโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับเป>าหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
ฯการประเมิ น ผลในขั้ น ตอนนี้ เ ป; น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานวาสามารถดํ า เนิ น งานตามโครงการและ
กิจกรรมที่กําหนดไวไดตามแผนเมื่อเทียบกับเป>าหมายหรือไมซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งของหรือการใชบริการที่ผลิต
โดยหนวยงานของเทศบาลฯใหกั บ ประชาชนวาไดตามเป> าหมายที่ ไดกํ า หนดไวในแผนพัฒ นาหรื อไมทั้ งนี้
เป>าหมายที่ดํา เนินการเป;นเครื่องมื อที่จะนํ าไปติด ตามและประเมินผลโดยเปรียบเที ยบกับผลที่เกิด ขึ้นจริ ง
ภายใตงบประมาณที่ไดรับ

(4) การติดตามและประเมินผลลัพธ&ของการดําเนินโครงการเป;นการติดตามและประเมินผล
ลัพธ& (Outcome) ของโครงการหรือเป;นการประเมินผลประโยชน&ที่เกิดขึ้นจากโครงการวาประชาชนและ
ชุมชนในเขตเทศบาลไดรับประโยชน&จากสิ่งของหรือบริการที่จัดทําหรือผลิตโดยหนวยงานของเทศบาลฯอัน
เป;นผลที่เกิดจากผลผลิตของเทศบาลที่กําหนดในแตละโครงการและกิจกรรมหรือไมทั้งนี้เป;นการติดตามและ
ประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค&ของโครงการวาผลการดําเนินงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงค&ของ
โครงการและกิจกรรมที่ระบุไวหรือไมเพียงใดและหากไมบรรลุตามวัตถุประสงค&มีสาเหตุปHญหาและอุปสรรค
อยางไรเพื่อจะไดนําบทเรียนที่ไดเรียนรูจากโครงการและกิจกรรมดังกลาวมาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่
จะดําเนินการตอไปในอนาคต
4.1.3 การกําหนดช?วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล
กํา หนดชวงเวลาในการติ ด ตามประเมิ น ผลโดยใหคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
กําหนดชวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
แตละโครงการในชวงการติดตามประเมินผลจะประเมินผลโครงการเป;นรายไตรมาสและประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมอยางนอยปBละ 1 ครั้งนําเสนอรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบอยางนอยปBละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปB
ทั้งนี้ใหปXดประกาศโดยเปXดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 เป;นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลที่กําหนดชวงเวลาในการดําเนินโครงการไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดเป;นรายไตรมาส
ทุก 3 เดือน
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม
ไตรมาสที่ 2เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน
ประเมินผลครั้งที่ 2 เป;นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามระยะเวลาที่
กําหนด จะเป;นการประเมินผลโดยภาพรวมภาพเพื่อนําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการไดรับทราบและนําไปสู
การจัดทํารายงานเสนอตอสภาและปXดประกาศใหประชาชนไดรับทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปB ตาม
รัฐธรรมนูญ
ระเบียบ วิธีในการติดตามและเครื่องมือที่ใช-ในการติดตามและประเมินผล
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการเป;นหนาที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองค&กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นองค&กรปกครองสวนทองถิ่น จึงจํา เป;นตองมีองค&กรที่ทําหนาที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค& กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.

สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือกกันเอง จํานวนสามคน
ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เป;นเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปBละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป ทั้งนี้ใหปXดประกาศโดยเปXดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร5เพื่อความสอดคล-องแผนพัฒนาท-องถิ่นสี่ป
ของเทศบาลเมืองยโสธร
ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ5

1. ข-อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด-วยข-อมูลดังนี้
ของ อปท.
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ป(าไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง
เชนเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และชวงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ขอมูล เกี่ยวกั บสภาพทางสั งคม เชน การศึกษา สาธารณสุ ข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห& ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟ>า การประปา โทรศัพท& ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
10
(3)

2
2
2

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว& การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย&/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ําา)
(6) ขอมู ลเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถื อ
ศาสนาประเพณีและงานประจาปB ภูมิปHญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคา
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ป(าไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

2

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ.

2

(9) การประชุ ม ประชาคมทองถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวม
ทา รวมตัด สิ น ใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ ประโยชน& รวมแกปH ญ หา
ปรึ กษาหารื อแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เพื่ อแกปH ญ หาสํ า หรั บ การพั ฒ นา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น

3

2
2

คะแนนที่
ได10

ประเด็นพิจารณา
2. การวิเคราะห5
สภาวการณ5และ
ศักยภาพ
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ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห&ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร&จังหวัด ยุทธศาสตร&การพัฒนา
ขององค&กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร&ของ
องค&กรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปBแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห&การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณ&ที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น
(3) การวิเคราะห&ทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปHญหายาเสพติด เทคโนโลยี
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปHญญาทองถิ่น เป;นตน
(4) การวิเคราะห&ทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป;นอยูทั่วไป เป;นตน
(5) การวิเคราะห&สิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร& กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ&ที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห&ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปHจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength
(จุดแข็ง)W - Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปHญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนาเสนอปHญหา คนหาสาเหตุของปHญหาหรือสมมติฐานของ
ปHญหา แนวทางการแกไขปHญหาหรือวิธีการแกไขปHญหา การกําหนด
วัตถุประสงค&เพื่อแกไขปHญหา
(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปBงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป
สถานการณ&การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ

คะแนน
เต็ม
15
2

1
2
2
2
2

2

1

คะแนนที่
ได-

(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปBงบประมาณ พ.ศ. 25572560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปHญหา
อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
ปBงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ประเด็นพิจารณา
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1

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได3. ยุทธศาสตร5
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
65
3.1ยุทธศาสตร5ของ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
10
องค5กรปกครองส?วน ปHญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร&
ท-องถิ่น
ขององค& กร ปก ครองสวนทองถิ่น แ ละ เชื่อม โยงหลัก ประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปB แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0
3.2ยุทธศาตร5ของ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
10
องค5กรปกครองส?วน ทองถิ่น และยุทธศาสตร&จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท-องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปB แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร5
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
10
จังหวัด
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร& คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปB และ Thailand
4.0
3.4 วิสัยทัศน5
วิสัยทัศน& ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค&กรปกครองสวนทองถิ่น
5
ตองการจะเป;นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เป;นลักษณะเฉพาะขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น
และสัมพันธ&กับโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทาตามอํานาจ
5
หนาที่ขององค&กรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน&
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศน&นั้น
3.6เป>าประสงค&ของ เป>าประสงค&ของแตละประเด็นกลยุทธ&มีความสอดคลองและ
5
แตละประเด็นกลยุทธ& สนับสนุนตอกลยุทธ&ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7จุดยืนทาง
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
5
ยุทธศาสตร5
วิสัยทัศน&ขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
(postionning)
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร&

ประเด็นพิจารณา
3.8 แผนงาน

3.9ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร5ใน
ภาพรวม
3.10 ผลผลิต/
โครงการ
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คะแนนเต็ม

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป>าประสงค&
ตัวชี้วัดคาเป>าหมาย กลยุทธ& จุดยืนทางยุทธศาสตร&และยุทธศาสตร&
ขององค&กรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสูการจัดทา
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองค&รวมที่นาไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปB แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร&การพัฒนา
ขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป;นผลผลิตที่เป;นชุดหรือเป;นโครงการที่เป;นชุด
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป;นตน เพื่อนาไปสู
การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBอยาง
ถูกตองและครบถวน
รวมคะแนน

5

5

5

100

คะแนน
ที่ได-

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปBขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
คะแนนที่ได1. การสรุปสถานการณ5การพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตร&การพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย
(60)
5.1ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2กําหนดวัตถุประสงค5สอดคล-องกับโครงการ
5
5.3เป>าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
5
ไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร&ชาติ 20 ปB
5
5.5เป> า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ ) มี ค วามสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นา
5
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5
5.7 โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร&จังหวัด
5
5.8 โครงการแกไขปHญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่ง
5
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเป>าหมาย (ผลผลิตของโครงการ )
5
5.10 มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
5.11 มีการกําหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค&และผลที่คาด
5
วาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค&
5
รวมคะแนน
100

4.3 สรุปผลการพัฒนาท-องถิ่นในภาพรวม
สําหรับปBงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน ไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนิน
โดยการนําขอมูลโครงการจากการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น ( e-plan) โดยมีโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 169 โครงการ เป;นเงิน 89,460,800.00 บาท โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย ประจํ า ปB งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํ า นวน 74 โครงการ งบประมาณ จํ า นวน
15,807,000 บาท โครงการที่เบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 12 โครงการ เป;นเงิน 1,846,515 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาลเมื องยโสธร ไดใหขอเสนอแนะตอ
การพัฒนา เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายการพัฒนาและการปรับปรุงโครงการเพื่อใหเกิดประโยชน&สูงสุด
ทุกภาคสวน ดังนี้
1. การเขียนโครงการควรระบุวัตถุประสงค&ใหชัดเจนสามารถวัดผลไดเป;นรูปธรรม
2. จํานวนวัตถุประสงค&ตามโครงการไมควรมีจํานวนหลายขอเกินไปเนื่องจากหากมีหลายขอจะทําให
การวัดผลสําเร็จของโครงการยากขึ้น
3. หากโครงการพัฒนาที่เป;นลักษณะการศึกษาดูงานนอกสถานที่ใหระบุใหชัดเจนวาจะเดินทางไปที่
ไหน เนื่องจากสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานมีผลตอการกําหนดงบประมาณตามโครงการ
4. การสรุปผลการดําเนินงาน ที่มีรูปภาพประกอบควรเขียนลายละเอียดประกอบรูปภาพใหชัดเจน
โดยการเขียนรายละเอียดจะสามารถทําใหเห็นการดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น
จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไขปHญหาตางๆ ดังนี้ ปHญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายัง
องค&กรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีหลาย
ภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนํา
หมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให
องค&กรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น

ผลการประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท-องถิ่นเทศบาลเมืองยโสธร
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1.จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปB(พ.ศ.2561-2564)ที่บรรจุในปB 2561
สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําปB
2 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
3. กําหนดวัตถุประสงค&สอดคลองกับโครงการ
4.จํานวนวัตถุประสงค&มีความเหมาะสมกับโครงการ
5. เป>าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูก
6.งบประมาณมีความสอดคลองกับเป>าหมาย
7. มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค&และผลคาดวา
ที่จะไดรับ
8. ตัวชีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักการจัดทําโครงการ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค&
10. ผลการดําเนินโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค&ที่ตั้งไว
รวมคะแนน

10

คะแนน
เฉลี่ยที่ได9.25

10
10
10
10

9.25
8.75
7.75
9

10
10

9.25
8.63

10
10
10
100

8.88
9.25
9.13
89.13

สวนที่ 5 บทสรุปสําหรับผู)บริหาร
วิสัยทัศน&การพัฒนาของเทศบาลเมืองยโสธร คือ “ เทศบาลเมืองยโสธรน?าอยู? ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก-าวไกลสู?สากล” โดยมียุทธศาสตร&การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร&ซึ่งยุทธศาสตร&การ
พัฒนาที่ไดกําหนดไว เพื่อมุงใหเทศบาลเมืองยโสธร กาวไปสูการเป;นเทศบาลนาอยู เทศบาลเมืองยโสธรไดมี
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทองถิ่นและการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปB
งบประมาณรายจายเพิ่ มเติม การจายขาดเงิน สะสม งบประมาณเงิ นอุ ดหนุน เฉพาะกิ จและงบประมาณ
รายจายดวยวิ ธีการอื่น ๆ เมื่ อมี การใชจายงบประมาณก็ตองมี การตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวา
ดํา เนิน การไปอยางไรบาง บรรลุวั ต ถุ ประสงค& มากนอยเพี ยงใดก็ คือการใชวิ ธี การติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธรไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให
ไดมาซึ่งแนวทาง วิธีการ และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งไดขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
นําไปสูการปรับปรุง แกไขแนวทางการพัฒนา และการดําเนินโครงการ ตอไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร ไดกําหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป;น 1ชวง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปB และใชแบบการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1
แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร&เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท-องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
สําหรับปBงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนิน โดยการนําขอมูล
โครงการจากการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น ( e-plan) โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) ในชองปB 2562 จํานวน 185 โครงการ เป;นเงิน 203,249,300บาท โครงการที่บรรจุอยูในเทศ
บัญญัติงบประมาณ จํานวน 93โครงการงบประมาณ 25,672,900บาท โครงการพัฒนาจากการจายขาด
เงินสะสม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,980,000 บาท โครงการพัฒนาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวน 5 โครงการ 34,727,000 บาท รวมเป;น 99 โครงการ งบประมาณ 65,379,900 บาทมีการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวน 56 โครงการจํานวนเงิน 19,768,791.01 บาท
ยุทธศาสตร&การพัฒนา ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ยโสธร จํานวน 13 โครงการ เป;นเงิน 54,569,000.บาท โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 4,367,000 บาท โครงการพัฒนา
จาก ไดรั บเงิ นอุ ดหนุนเฉพาะกิจ 4 โครงการ งบประมาณ 34,727,000 บาท มี การเบิ กจาย จํา นวน 6
โครงการ งบประมาณ 7,733,400.01 บาท

1.พัฒนาโครงสร)างพื้นฐาน
0, 0%

บรรจุใน
แผนพัฒนา
ได)รับอนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจาย

6,, 14%

24, 56%

13, 30%

0,, 0%

ยุทธศาสตร&การพัฒนา ดานการพัฒนาสังคมอยูเย็นเป;นสุขและสงเสริ
ขและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 100 โครงการ เป;น 96,007,900 บาท โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 48 โครงการ งบประมาณ จํานวน 8,297,900
บาท โครงการที่เบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 32 โครงการ เป;นเงิน 3,865,520 บาท

2.การพัฒนาสังคมอยูเย็นเปGนสุข

0, 0%

32
32, 18%

48, 27%

บรรจุในแผนพัฒนา
100, 55%

ไดรับอนุมัติงบประมาณ
เบิกจาย

0, 0%
0

ยุ ท ธศาสตร& ก ารพั ฒ นา ดานการพั ฒ นาศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปH ญ ญาทองถิ่ น
มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 13 โครงการ เป;นเงิน 8,636
636,000 บาท โครงการ
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 8,276,000 บาท โครงการที่เบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 10 โครงการ เป;นเงิน 7,411,252
บาท

3.การพั
การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิป>ญญาท)องถิ่น
บรรจุในแผนพัฒนา
10 30% 13, 38%
10,
0, 0%

11, 32%
0, 0%

ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจาย

ยุ ท ธศาสตร& ก ารพั ฒ นา ดานการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ& ท รั พยากรธรรมชาติ
พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 22โครงการ
โครงการ เป;นเงิน 36,247,000
บาท โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 จํานวน 9 โครงการ
งบประมาณ จํ า นวน 2,367,,000บาท เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ จํ า นวน 1 โครงการ
โค
งบประมาณ
16,387,000 บาท เบิกจายจํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 99,320 บาท

4..พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ#
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
0, 0%
% 2, 6%
บรรจุในแผนพัฒนา

11, 31%
31
22, 63%
0, 0%

ไดรับอนุมัติงบประมาณ
เบิกจาย

ยุทธศาสตร&การพัฒนา ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองค&กรปกครองสวนทองถิ่น มีโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 26 โครงการ เป;นเงิน 7,789,400 บาท โครงการที่ไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจาย
ระมาณรายจาย ประจํ า ปB งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 จํ า นวน 16 โครงการ งบประมาณ จํ า นวน
2,365,000บาท
บาท โครงการที่เบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 6 โครงการ เป;นเงิน 659,299
299 บาท

5.การพั
การพัฒนาการบริหารจัดการองค#กรปกครอง
สวนท)องถิ่น
บรรจุในแผนพัฒนา
6, 13%
0 0%
0,
16,, 33%
0, 0%

26, 54%

ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจาย

สรุ ป การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร5 เ พื่ อ ความสอดคล- อ งแผนพั ฒ นาท- อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 -2565) ของเทศบาลเมืองยโสธรคะแนนเต็ม 100 ผลการประเมิน 89.75 คะแนน
สรุ ป การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาเพื่ อ ความสอดคล- อ งแผนพั ฒ นาท- อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 -2565) ของเทศบาลเมืองยโสธร คะแนนเต็ม 100 ผลการประเมิน 80.75 คะแนน
ทั้งนี้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาลเมื องยโสธร ไดใหขอเสนอแนะตอ
การพัฒนา เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายการพัฒนาและการปรับปรุงโครงการเพื่อใหเกิดประโยชน&สูงสุด
ทุกภาคสวน ดังนี้
1. การดําเนินการโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน ในการเขียนแบบแปลนควรใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
2. การดํ า เนิ น การตามโครงการที่ วางแผนไวควรดํ
างแผนไว ควรดํ าเนิ นการตามหวงเวลาที่กํา หนดไวในแผนการ
หนดไ
ดําเนินงาน เพื่อการบริหารโครงการจะไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไมใหเรงรีบดําเนินการในชวงใกลสิ
การใ
้น
ปBงบประมาณ

