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บทที่ 1
บทนา
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลโซง ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผน
ติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบ
การทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 253 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
เปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้าข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม
(M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ
ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่ง
กาหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทาให้เห็นความจาเป็นใน
การดาเนินการแก้ไข
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง
เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้
2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลโซง และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
3. วิธีการติดตามและประเมินผล
3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงานประจาปี
หรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้
3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่
3.2.1 การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสาเร็จในการ
ดาเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สาหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการ
ประเมินผลความสาเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการทาการสารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดาเนินการในภาพรวมของ
โครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดาเนินงาน
โครงการนั้น ๆ ต่อไป
3.2.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสาเร็จ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนาเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหาร
เทศบาลตาบลต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตาบลโซง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

วิเคราะห์สถานการณ์

การวางแผน

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

ควบคุมและประเมินผล

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

ติดตามและประเมินผล

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นาแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจาเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้
ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสาหรับ
นาไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สาหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาล
ตาบลโซง เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา
1 ปี (ตาม
ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ที่ได้ระบุใน
หมวดที่ 6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29) ซึ่งได้กาหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สาหรับกาหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดาเนินการติดตามและ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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ประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การวางแผนพัฒนา

ส่วนราชการดาเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน

ทบทวนปรับปรุง
รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง
แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทาสรุปรายงาน
ผลการติดตามฯ
เสนอคณะกรรมการติดตามและ
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
สภาเทศบาล. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ทต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้
4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
(3เดือน) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2564) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตาบลโซงใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลาย
แนวทาง ดังนี้
1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตาบลโซง สามารถพิจารณาจากการติดตาม
และประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติง านอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัด
ที่กาหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
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บทที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
“เป็นตาบลน่าอยู่ ฟื้นฟูแหล่งน้า ก้าวนาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการท่องเที่ยว ส่งเสริมตลาด
การค้า นาพาช่องอานม้าสู่สากล”
พันธกิจ
พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลตาบลโซง
(Mission)
1. ส่งเสริมการพัฒนาคมนาคม แหล่งน้าและระบบสาธารณูปโภค
2. ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
3. ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับชั้น
4. ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การตลาด การท่องเที่ยว
5. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่ อนุรักษ์ จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
7. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลตาบลโซง (G0als)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัว
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และไม่ขาดแคลนปัจจัยในการผลิต
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เคียงคู่อยู่ตลอดกาล
ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง
ประชาชนมีการศึกษาที่ทั่วถึง
ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
ประชาชนมีรายได้เสริมในการจุนเจือครอบครัว

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์
2. การพัฒนาส่งเสริมการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย
3. การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. การพัฒนาส่งเสริมและปูองกันโรค
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน
2. การพัฒนาส่งเสริมด้านการมีส่วนรวมของประชาชน
3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
แนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ช่องทางข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน
3. ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ระบบระบายน้า
2. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนและสะพาน
3. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาระบบไฟฟูา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
2. การพัฒนาส่งเสริมตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
3. การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร การประมงและปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
2. การพัฒนาส่งเสริมตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
3. การพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร การประมงและปศุสัตว์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. พัฒนาความร่วมมือ ทางการค้า การลงทุนผู้ประกอบการ OTOP
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตาบลโซง อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลตาบลโซง ได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโซง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดาเนินงาน
1. การประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ



4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
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ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน



9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น



10. มีการกาหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น



11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด



12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น



14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา



17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์



18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 –
2564) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น ในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เป็นหลักใน
การพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจานวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(โดยเฉพาะโครงการที่มีเปูาหมายในการดาเนินการในปีงบประมาณ 2561 ) เปรียบเทียบกับจานวนโครงการและ
งบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจาปี 25 61 และแสดงข้อมูลการดาเนินการและการใช้
งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
คาชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
 ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม )
 ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน)

 ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน )

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( 2561 – 2564)
3. จานวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ( 2561 – 2564 )
เทศบาลตาบลโซง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลโซง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

2561
2562
2563
2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
84 28,252,790
45 38,514,000
7 2,650,000
32 7,099,000

การพัฒนาด้านแหล่ง
น้า

19 11,422,000

37 17,628,000

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน

13

310,000

16

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและกีฬา

49

การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการค้า
การท่องเที่ยว และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากร
รวม

6

1,868,000

7

833,000

1,200,000

13

780,000

15

780,000

9,441,775

40 11,121,000

34

9,925,000

35

8,661,000

31

7,155,400

39

5,110,400

33

7,510,400

35

7,710,400

7

692,000

7

470,000

5

370,000

4

170,000

61

3,087,250

52

3,915,600

44

3,024,200

47

1,989,200

264 60,361,215

236 77,959,000

142 26,127,600

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

181 29,937,600
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. เนื่องจากงบประมาณมีจานวนจากัด ไม่สามารถกระจายทาโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการ
ของประชาชนมีมาก
2. เงินได้รับการจัดสรรมีจานวนน้อยลงกว่าปัญหา ความต้องการของชุมชนประชาชนได้ทั่วถึง
3. โครงการเกินศักยภาพมีจานวนมาก จึงไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
4. ผู้นา องค์กร ประชาชนยังขาดความรู้ขาดความเข้าใจในการจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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บทที่ 4
โครงการที่ได้ดาเนินการในปี 2561

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ

5,305,200.00 เพื่อเป็นการให้ความ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จานวน
ผู้สูงอายุ
563 คน

2. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล
โซง

100,000.00 เพื่อช่วยเหลือแบ่ง สมาชิกกองทุน
เบาภาระครอบครัว สวัสดิการชุมชน
และสังคมโดยรวม

3. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการ

2,005,600.00 เพื่อเป็นการให้ความ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ แก่ผ้พู ิการ จานวน
ผู้พิการ
122 คน

4. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์

36,000.00 เพื่อเป็ฯการให้ความ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ แก่ผ้ตู ิดเชื้อ จานวน
ผู้ปุวยเอดส์
5 คน

5. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอ

25,000.00 เพื่อสนับสนุน
สนับสนุนการ
ปูองกันแก้ไขปัญหา ดาเนินการในการ
ยาเสพติดในอาเภอ แก้ไข/ปูองกัน
ปัญหายาเสพติด
อาเภอ

6. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติ

30,000.00 เพื่อปูองกันและ
ประชาชนทั่วไป
ปราบปรามยาเสพ
ติด เพื่อสร้างพลัง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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ประจาปี 2561
(จังหวัด)

สังคมและพลังชุมชน

7. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.ตาบล
โซง

216,000.00 เพื่อฝึกอบรม
ทบทวนความรู้
ความเข้าใจ หน้าที่
ปฏิบัติให้แก่ อปพร.

อปพร.ได้รับความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 100 นาย

8. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการจัดหาวัสดุ
ดับเพลิง

9. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการสนับสนุน
งานสาธารณสุขมูล
ฐานทุกหมู่บ้าน

10. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

35,000.00 เพื่อเป็นการปูองกัน สุนัขและแมวได้รับ
และควบคุมโรคพิษ การฉีดวัคซีนปูองกัน
สุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า 12
หมู่บ้าน

11. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ่นๆ
อื่

90,000.00 เพื่อเป็นการปูองกัน จัดควบคุม
และควบคุม
ดาเนินการพ่นหมอก
โรคติดต่อต่างๆ
ควันทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
12 หมู่บ้าน

12. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

13. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์

30,000.00 เพื่อเป็นการ
จัดหาวัสดุดับเพลิง
ปฏิบัติงานราชการ
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
120,000.00 เพื่อสนับสนุนงาน
สาธารณสุขในแต่ละ
หมู่บ้าน และ
ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงาน

200,000.00 เพื่อเป็นการรักษา
สุขภาพและการ
ปูองกันโรค

หมู่บ้านมี
งบประมาณในการ
ดาเนินงาน
สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมตรวจ
สุขภาพของ
ประชาชนตาบลโซง

90,000.00 เพื่อจัดหาเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้
ควบคุมโรคติดต่อ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
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14. การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข

โครงการจัดหาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

120,000.00 เพื่อควบคุมพ่น
จัดหาเชื้อเพลิง
หมอกควันกาจัด ควบคุมกาจัดยุงลาย
ยุงลายภายในตาบล ภายในตาบล
โซง

15. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการขับเคลื่อน
การบริหารและการ
แผนชุมชนและ
พัฒนาบุคลากร
ประชาคม

30,000.00 เพื่อให้แผนพัฒนาที่ จัดทาประชาคม
มีความเหมาะสม แผนพัฒนา
ความต้องการถึง
ปัญหาของสังคม

16. การพัฒนาด้านการค้า หน้าบ้านน่ามอง
การท่องเที่ยว และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

65,000.00 เพื่อให้หมู่บ้านมี
12 หมู่บ้าน
ความสะอาด
ปลอดภัยจากโรคภัย
ต่างๆ

17. การพัฒนาด้านการเมือง อุดหนุนศูนย์รวม
การบริหารและการ
ข้อมูลข่าวสาร การ
พัฒนาบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง อปท.
ระดับอาเภอ

50,000.00 เพื่อให้มีสถานที่
กลางสาหรับการ
จัดวื้อจัดจ้าง ของ
อปท.

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง
-แรงต่า หมู่ที่ 1 เส้น
นายชอบถึงบ้านดวน

19. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการปรับปรุง
การบริหารและการ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
พัฒนาบุคลากร
ทรัพย์สิน

20. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง-แรงต่า
หมู่ที่ 5 จากสามแยก
นายกิตติศักดิ์ถึงไร่
นายทองแดง ราศรี

21. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการอุดหนุนศูนย์

อุดหนุนสูนย์
ข่าวสารระดับ
อาเภอ

241,890.00 เพื่อให้ประชาชนมี 500
ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน
90,000.00 เพื่อเพิ่ม
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ประสิทธิภาพในการ บารุงรักษาทรัพย์สิน
ปฏิบัติงานราชการ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
302,640.00 เพื่อให้ประชาชนมี 700
ไฟฟูาครบทุก
ครัวเรือน

50,000.00 เพือ่ให้มีสถานที่

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
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การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
อปท.ระดับอาเภอ

22. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการวันแม่
การบริหารและการ
แห่งชาติ
พัฒนาบุคลากร
23. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการพัฒนา
การบริหารและการ
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาบุคลากร

กลางสาหรับเป็น ข่าวสารฯ ระดับ
ศูนย์รวมการจัดซื้อ อาเภอน้ายืน
จัดจ้าง ของ อปท.
40,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลอง 12
สิงหามหาราชินี

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 12
สิงหา

150,000.00 เพื่อส่
่ งเสริม และ ผู้บริหาร สมาชิกฯ
พัฒนาบุคลากร ให้มี พนักงานเจ้าหน้าที่
ความรู้
เทศบาล
ความสามารถ และมี
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

24. การพัฒนาด้านการเมือง ฝึกอบรมลูกเสือ
การบริหารและการ
ชาวบ้านเฉลิมพระ
พัฒนาบุคลากร
เกียรติอาเภอน้ายืน

25,000.00 เพื่อสนับสนุน
งบประมาณการ
ฝึกอบรม

1

25. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดทาต้น
การบริหารและการ
ทียนแห่เทียนพรรษา
พัฒนาบุคลากร
อาเภอ

80,000.00 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม

1

26. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จัดหาวัสดุการเกษตร
และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน

30,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุ
การเกษตร

1

27. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนกิจการของ
และการแก้ไขปัญหา
ศูนย์ถ่ายทอด
ความยากจน
เทคโนโลยีการเกาตร
ตาบลโซง

30,000.00 เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการในการ
บริการด้าน
การเกษตรแก่
ประชาชน

1

28. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาวัสดุ
การบริหารและการ
งานบ้านงานครัว
พัฒนาบุคลากร

30,000.00 เพื่อความสะอาด จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
เรียบร้อยของที่ทา งานครัว เช่น แปรง
การ ทต.
ถังขยะ น้ายาถูพื้น
ฯลฯ
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29. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดซื้อวัสดุ
การบริหารและการ
คอมพิวเตอร์
พัฒนาบุคลากร

60,000.00 เพื่อเพิ่ม
จัดซื้อวัสดุ
ประสิทธิภาพในการ คอมพิวเตอร์ เช่น
ปฏิบัติราชการ
หมึกเครื่องพิมพ์
เมาส์ ฯลฯ

30. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดซื้อวัสดุ
การบริหารและการ
สานักงาน
พัฒนาบุคลากร

100,000.00 เพื่อเพิ่ม
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประสิทธิภาพในการ สานักงาน เช่น
ปฏิบัติราชการ
กระดาษ ปากกา
ฯลฯ

31. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดทาแผนที่
การบริหารและการ
ภาษีและทะเบียน
พัฒนาบุคลากร
ทรัพย์สิน

350,000.00 เพื่อให้ ทต.มีข้อมูลที่
ถูกต้องและแม่นยา
ในการดาเนินการ
กิจการในการ
บริหารงาน

จัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน เทศบาล
ตาบลโซง

32. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดซื้อวัสดุ
การบริหารและการ
โฆษณาและเผยแพร่
พัฒนาบุคลากร

15,000.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานราชการ
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

จัดหาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ที่
จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ

33. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดซื้อวัสดุ
การบริหารและการ
ไฟฟูาและวิทยุ
พัฒนาบุคลากร

90,000.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานราชการ
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟูา สตาร์เตอร์
ตลับไฟฟูา เป็นต้น

34. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาวัสดุ
การบริหารและการ
ก่อสร้าง
พัฒนาบุคลากร

50,000.00 เพื่อให้การ
จัดหาวัสดุก่อสร้าง
ปฏิบัติงานราชการ เช่น แปรงทาสี
สะดวก รวดเร็ว และ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
มีประสิทธิภาพ

35. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาสาย
การบริหารและการ
ดับเพลิง
พัฒนาบุคลากร

30,000.00 เพื่อให้การ
จัดหาสายดับเพลิง
ปฏิบัติงานราชการ
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

36. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาหัวฉีด

30,000.00 เพื่อให้ให้การ

จัดหาหัวฉีดดับเพลิง
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การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร

ดับเพลิงแบบหัวตรง

37. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาล้อวัด
การบริหารและการ
ระยะทาง
พัฒนาบุคลากร

38. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาเก้าอี้
การบริหารและการ
ทางาน
พัฒนาบุคลากร

ปฏิบัติงานราชการ แบบหัวตรง
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
28,000.00 เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการสะดวก
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

จัดหาล้อวัด
ระยะทาง

1,950.00 เพื่อให้การ
จัดหาเก้าอี้สาหรับ
ปฏิบัติงานราชการ ต้อนรับและ
สะดวก รวดเร็ว มี พนักงานเทศบาล
ประสิทธิภาพ

39. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาวัสดุ
การบริหารและการ
เชื้อเพลงและหล่อลื่น
พัฒนาบุคลากร

150,000.00 จัดหาเชื้อเพลิงและ จัดหาเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นสาหรับ
หล่อลื่น
รถยนต์ส่วนกลาง
รถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์

40. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการจัดหาวัสดุ
การบริหารและการ
พาหนะและขนส่ง
พัฒนาบุคลากร

50,000.00 เพื่อให้การ
แบตเตอรี่ ยาง
ปฏิบัติงานราชการ รถยนต์
สะดวก รวดเร็ว มี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ประสิทธิภาพ

41. การพัฒนาด้านการเมือง โครงการสร้างความ
การบริหารและการ
ปรองดองสมานฉันท์
พัฒนาบุคลากร
ของคนในชาติ

20,000.00 เพื่อสร้างความ
สมานฉันท์
ประชาชนในพื้นที่

42. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการรดน้าขอพร
ศาสนา วัฒนธรรมและ วันผู้สูงอายุ
กีฬา

80,000.00 เพื่อแสดงส่งเสริม จัดกิจกรรมวัน
ความกตัญญูกตเวที ผูส้ ูงอายุ
ต่อผู้ใหญ่

43. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีลอยกระทง
กีฬา

90,000.00 เพื่อสืบสาน
จัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีวันลอย
และอนุรักษ์
กระทง
วัฒนธรรม

ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน
ประชาชนทั่วไป
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44. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดการแข่ง
ศาสนา วัฒนธรรมและ กีฬาภายในตาบลโซง
กีฬา

90,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
การจัดแข่งกีฬา
ประชาชนมีการออก พ่อบ้านแม่บ้าน
กาลังกาย
เยาวชนภายใน
ตาบล

45. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการส่งนักกีฬา
ศาสนา วัฒนธรรมและ แข่งขันกีฬาระดับ
กีฬา
อาเภอ

50,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
สนับสนุนการจัดการ จัดการแข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬาหรือเข้า ระดับอาเภอ
ร่วมการแข่งขัน

46. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการกีฬาเด็ก
ศาสนา วัฒนธรรมและ ปฐมวัย
กีฬา

50,000.00 เพื่อสนับสนุนเรื่อง ร่วมแข่งขันกีฬา
การออกลังกายของ ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็ก
เด็กเล็กในตาบลโซง

47. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุน
ศาสนา วัฒนธรรมและ อาหารกลางวัน
กีฬา
สาหรับเด็กใน ศพด.
48. การพัฒนาด้านการศึกษา โคงการอาหาร
ศาสนา วัฒนธรรมและ กลางวันโรงเรียน
กีฬา

793,800.00 เพื่อให้เด็กในวัย
สนับสนุนอาหาร
เรียนได้รับอาหาร กลางวัน ศพด.
กลางวันครบทุกคน จานวน 5 ศูนย์
3,440,000.00 เพื่อให้เด็กในวัย
สนับสนุนอาหาร
เรียนได้รับอาหาร กลางวัน จานวน 5
กลางวันครบทุกวัน ศูนย์

49. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุน
ศาสนา วัฒนธรรมและ อาหารเสริม(นม) ใน
กีฬา
ศพด.

336,960.00 เพื่อให้เด็กในวัย
สนับสนุนอาหาร
เรียนได้รับอาหาร เสริม(นม) ศพด.
เสริม(นม) ครบทุก จานวน 5 ศูนย์
คน

50. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุน
ศาสนา วัฒนธรรมและ อาหารเสริม(นม) ใน
กีฬา
โรงเรียน

1,788,800.00 เพื่อให้เด็กในวัย
สนับสนุนอาหาร
เรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) จานวน
เสริม(นม) ครบทุก 5 โรงเรียน
คน

51. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการวันเด็ก
ศาสนา วัฒนธรรมและ แห่งชาติ
กีฬา

90,000.00 เพื่อสนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
ส่งเสริมกิจกรรมวัน แห่งชาติ
เด็กแห่งชาติ

52. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุ
ศาสนา วัฒนธรรมและ

25,000.00 เพื่อเพิ่ม
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประสิทธิภาพในการ สานักงาน เช่น
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กีฬา

สานักงาน

53. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการค่าจัดซื้อวัสดุ
ศาสนา วัฒนธรรมและ โฆษณาและเผยแพร่
กีฬา

ปฏิบัติราชการ

5,000.00 เพื่อให้การปฏิบัต
งานราชการสะดวก
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

กระดาษ ปากกา
ฯลฯ
จัดหาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ที่
จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ

54. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุ
ศาสนา วัฒนธรรมและ ไฟฟูาและวิทยุ
กีฬา

15,000.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานราชการ
สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟูา สตาร์ทเตอร์
ฯลฯ

55. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุ
ศาสนา วัฒนธรรมและ ก่อสร้าง
กีฬา

60,000.00 เพื่อให้การ
จัดหาวัสดุก่อสร้าง
ปฏิบัติงานราชการ เช่น แปรงทาสี
สะดวก รวดเร็ว และ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
มีประสิทธิภาพ

56. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดซื้อตู้เก็บ
ศาสนา วัฒนธรรมและ เอกสารสาหรับ ศพด.
กีฬา

18,500.00 เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานราชการ
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

จัดหาตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนบาน
ทึบและแบบ 4
ลิ้นชัก

57. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดหาเครื่อง
ศาสนา วัฒนธรรมและ เล่น CD,DVD,MP3
กีฬา
สาหรับ ศพด.

3,180.00 เพื่อให้การ
จัดหาเครื่องเล่น
ปฏิบัติงานราชการ CD,DVD,MP3
สะดวก รวดเร็ว และ สาหรับ ศพด.
มีประสิทธิภาพ

58. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดซื้อพัดลม
ศาสนา วัฒนธรรมและ ติดผนัง
กีฬา

16,100.00 เพื่อให้การ
จัดหาพัดลมติดผนัง
ปฏิบัติงานราชการ ขนาด 18 นิ้ว
สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ

59. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดหาโต๊ะ
ศาสนา วัฒนธรรมและ เก้าอี้ สาหรับ ศพด.
กีฬา

8,850.00 เพื่อให้การ
จัดหาโต๊ะเก้าอี้
ปฏิบัติงานราชการ สาหรับ ศพด.
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิาภาพ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด เทศบาลตาบลโซง อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า 20

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2564) ประจาปี 2561

60. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนน เงินสะสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยการปูทับแอสฟัส
ติกส์(ต่อจากเดิม)
ถนน รพช. ในหมู่ที่ 1

500,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ถนนกว้าง 4 เมตร
สัญจรสะดวก
ยาว 280 เมตร
ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

61. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 จากศูนย์
พัฒนาฯไปถึงบ้านนาย
บุญธรรม ทาคาทอง

206,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ถนนกว้าง 4 เมตร
สัญจรสะดวก
ยาว 110 เมตร
ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

62. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการบารุงรักษา
ปกติถนนลูกรังภายใน
ตาบลโซง

500,000.00 เพื่อการบารุงรักษา ถนนผิวจราจรลูกรัง
ถนนให้สามารถใช้ ในความรับผิดชอบ
งานได้ดี
ของ ทต.โซง

63. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จากไร่
นางทองอินทร์ถึงไร่
นางดวงจิตร บัวจูม

58,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ถนนกว้าง 5 เมตร
สัญจรสะดวก
ยาว 500 เมตร
ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

64. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ที่ 2 ซอย
บ้านนางไลถึงนาย
ชาญ ประพันธา

521,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ถนนกว้าง 4 เมตร
สัญจรสะดวก
ยาว 280 เมตร
ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

65. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ที่ 3 ต่อจาก
เดิมจากบ้านค้อไป
บ้านหัวน้า

522,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ถนนกว้าง 5 เมตร
สัญจรสะดวก
ยาว 230 เมตร
ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

66. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คุ้มนายชัยวัฒน์ สังฆ
พรม หมู่ที่ 3

293,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ถนนกว้าง 4 เมตร
สัญจรสะดวก
ยาว 150 เมตร
ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

67. การพัฒนาโครงสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม

638,000.00 เพื่อให้ประชาชนได ถนนกว้าง 4 เมตร
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พื้นฐาน

คสล. หมู่ที่ 4 จาก
บ้านนางทูลไปห้วย
โพธิ์

สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

ยาว 230 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

68. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ที่ 7 ต่อจาก
เดิมจากบ้านค้อไป
บ้านน้อยตาหวาน

454,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ถนนกว้าง 5 เมตร
สัญจรสะดวก
ยาว 600 เมตร
ปลอดภัย
ตามแบบแปลน ทต.
กาหนด

69. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง-ต่า หมู่ที่
1 จากเส้นนายชอบถึง
บ้านดวน

241,890.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ระยะทางยาว
มีไฟฟูาครบทุก
ประมาณ 500
ครัวเรือน
เมตร หรือตามแบบ
กฝภ.น้ายืน กาหนด

70. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง - ต่า หมู่
ที่ 5 จากสามแยกสาม
นายกิตติศักดิ์ถึงไร่
นายทองแดง ราศรี

302,640.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ตามแบบรายการ
มีไฟฟูาเพื่อ
กฝภ.
การเกษตรครบทุก
ครัวเรือน

71. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยาย
ไฟฟูาแรงสูง-ต่า จาก
ไร่นายรุน คาแพง ถึง
ฐานพยูง เจ็ดนาง หมู่
ที่ 6 (ต่อจากเดิม)

348,860.00 เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรครบทุก
ครัวเรือน

72. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่า หมู่่ 10
จากบ้านนายเซเว่นถึง
นางบุษบา

73. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง-ต่า จาก
สามแยกวัดน้อยฯถึง
เขตลาห้วยซอม หมู่ที่
8

ระยะทางยาว
ประมาณ 700
เมตร หรือตามแบบ
กฝภ.น้ายืน กาหนด

84,440.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ตามแบบ กฝภ.น้า
มีไฟฟูาเพื่อ
ยืน กาหนด
การเกษตรครบทุก
ครัวเรือน
201,052.00 เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรครบทุก
ครัวเรือน

ระยะทางยาว
ประมาณ 500
เมตร หรือตามแบบ
กฝภ.น้ายืน กาหนด
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74. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายไฟฟูา
แรงต่า หมู่ที่ 11 จาก
หอประปาถึงสี่แยก
บ้านหัวน้า

220,362.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ตามแบบ กฝภ.น้า
มีไฟฟูาเพื่อ
ยืน กาหนด
การเกษตรครบทุก
ครัวเรือน

75. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่าจากสาม
แยกร้านสามตอไป
สามแยกโรงโม่ศิลา
เอก หมู่ที่ 9

200,908.00 เพื่อให้ประชาชนได้ ตามแบบ กฝภ.น้า
มีไฟฟูาเพื่อ
ยืน กาหนด
การเกษตรครบทุก
ครัวเรือน

76. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม
คสล.หมู่ที่ 2 คุ้ม 5
(นายสายัญ ทุ่มโมง นางสมัย เมียดมอ)

208,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้ กว้าง 4 เมตร ยาว
สัญจรสะดวก
105 เมตร
ปลอดภัย

77. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน เงินสะสม
ลูกรังบ้านน้ายืน หมู่ที่
6 เส้นไร่นายสุกัณฑ์
สานันท์ ไปไร่นาย
สุริยา พันจันลา

100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการสัญจร
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร
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บทที่ 5
รายงานผลการดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากผลการดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลโซง
ได้ประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน
2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ จานวนโครงการทั้งหมด 277 โครงการ ได้ สรุปรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข จานวนโครงการตามแผนดาเนินการทั้งหมด
31 โครงการ คิดเป็นร้อย 11.19 จานวนโครงการที่อนุมัติ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ14.14 จานวนโครงการที่
เบิกจ่าย 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ที่ยังไม่ได้ดาเนินเบิกจ่ายทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จานวนโครงการตามแผนดาเนินการทั้งหมด
63 โครงการ คิดเป็นร้อย 22.74 จานวนโครงการที่อนุมัติ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ23.23 จานวนโครงการที่
เบิกจ่าย 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.59 ที่ยังไม่ได้ดาเนินเบิกจ่ายทั้งหมด 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา จานวนโครงการตามแผน
ดาเนินการทั้งหมด 51 โครงการ คิดเป็นร้อย 18.41 จานวนโครงการที่อนุมัติ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ20.20
จานวนโครงการที่เบิกจ่าย 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 8 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 8.08
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวนโครงการตามแผนดาเนินการทั้งหมด 93
โครงการ คิดเป็นร้อย 33.57 จานวนโครงการที่อนุมัติ 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ35.35 จานวนโครงการที่
เบิกจ่าย 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.18 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.07
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน จานวนโครงการตาม
แผนดาเนินการทั้งหมด 12 โครงการ คิดเป็นร้อย 4.33 จานวนโครงการที่อนุมัติ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03
จานวนโครงการที่เบิกจ่าย 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.47 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 2 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 2.02
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่ง จานวนโครงการตามแผนดาเนินการทั้งหมด 20 โครงการ
คิดเป็นร้อย 7.22 จานวนโครงการที่อนุมัติ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03 จานวนโครงการที่เบิกจ่าย 0
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ จานวนโครงการ
ตามแผนดาเนินการทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นร้อย 2.53 จานวนโครงการที่อนุมัติ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
1.01 จานวนโครงการที่เบิกจ่าย 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.47 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 0 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 0.00
สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน ผลการดาเนินการโครงการที่ได้ดาเนินการ
รวมทั้งหมด 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.68 และโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด 31 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 31.31
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