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คานา
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน เพื่อพัฒนา
องค์กรให้ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้า หมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานของเทศบาลตาบลศรีบัวบานให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมว่าประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดหรือไม่และนาผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจกาหนดแนวทาง
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป
เทศบาลตาบลศรีบัวบานจึงจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบัว
บานเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการดาเนินงานนามาเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้
จากการดาเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถ
นามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานด้านการจัดทาแผนพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมี
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบัวบานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้

(นายสมบัติ ใจแจ่ม)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีบัวบาน
ตุลาคม 2561
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ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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บทนา
ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมา
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ความอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นจึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและ
อานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการดาเนินงาน เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการดาเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด
การดาเนิน งานประสบผลสาเร็จ มีป ระสิทธิภ าพหรือ ไม่ผ ลจากการติด ตามและประเมิน ผลจะ ใช้เป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ.2559 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยมี
การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทาหน้าที่กาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาขนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหาวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
๒.๒ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
๒.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
๒.๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลศรีบัวบานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
4

๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมิ น ผลกิ จกรรม / โครงการตามแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลศรีบั ว บาน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕9 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน 8 ด้าน ดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
๓.๒ ยุทธศาสตร์การด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ภาคเกษตรกรรม
๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๔. ประชากรในการติดตามและประเมินผล
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลศรีบวั บาน

๕. พื้นที่การติดตามและประเมินผล
ในเขตเทศบาลตาบลศรีบัวบาน

๖. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล รอบเดือนตุลาคม 2561
ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕61 - กันยายน ๒๕61
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ส่วนที่ ๒
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ระเบียบ และเอกสารที่เกีย่ วข้อง
ส่วนที่ ๒
ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดาเนินงานต่อประชาชนใน
เรื่องการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา ๑๗ ภายใต้บั งคับมาตรา ๑๖ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๕) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) การจัดการศึกษา
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(๑๑) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจการไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
(๑๖) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
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(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๒๔) จัดทากิจการใดอันเป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตและ
กิจ การนั้ น เป็ น การสมควรให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอื่นร่ว มกันดาเนินการหรือให้ เทศบาลจัดทา ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒๕) สนับ สนุนหรือช่ว ยเหลือส่ว นราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๒๘) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้
เป็นอานาจและหน้าที่ของเทศบาล
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ อ ๒๘ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
8

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นอาจมอบให้ ห น่ว ยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่ว ม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่าง
ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
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ส่วนที่ ๓
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ผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๓
ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลศรีบัว บานประจาปี
งบประมาณ ๒๕61 เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ซึ่ง ได้จากการติดตามผลการดาเนินงาน การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ การประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การดาเนินงานของเทศบาลมาสรุปเป็นภาพรวมผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
การวางแผน
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) ไว้ดังนี้
2561
จานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

28 18,583,000.00

55 41,032,000.00

46 26,250,000.00

36 14,750,000.00

35 33,718,000.00

66 50,847,000.00

59 34,200,000.00

50 36,200,000.00

24 3,080,000.00

27

3,890,000.00

23

3,690,000.00

23 3,690,000.00

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

12 2,270,000.00

12

2,270,000.00

10

1,470,000.00

10 1,470,000.00

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

30 6,148,000.00

32

6,298,000.00

31

6,248,000.00

31 6,248,000.00

6.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

19 3,670,000.00

21

3,760,000.00

16

3,710,000.00

17 3,510,000.00

54 9,835,000.00

57 11,105,000.00

54

9,455,000.00

53 9,045,000.00

31 15,602,000.00

31 15,252,000.00

30 14,982,000.00

30 14,982,000.00

233 92,906,000.00

301 134,454,000.00

269 100,005,000.00

250 89,895,000.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานและแหล่งน้าเพือ่ อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ภาค
เกษตรกรรม

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม ด้าน
สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร
รวม
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี 2561)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน เมืองลาพูน จ.ลาพูน

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุ อยู่ ในข้อบั ญญัติงบประมาณและโอนเพิ่ม / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 85 โครงการ งบประมาณ
30,437,190 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

6

1,432,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

5

760,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ภาคเกษตรกรรม

8

910,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4

380,000

16

3,665,050

5

1,520,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต

29

20,128,000

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

12

1,642,140

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รวม

85 30,437,190
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การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 85 โครงการ จานวนเงิน 28,098,382.87
บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

6

1,432,000

6

1,425,500

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน และแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

5

760,000

5

730,352.21

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ภาคเกษตรกรรม

8

910,000

7

696,714

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4

380,000

4

245,025

16

3,655,050

16

3,320,763.66

5

1,520,000

5

1,382,169

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม ด้าน
สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต

29

20,128,000

22

18,865,006

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

12

1,642,140

9

1,432,853

รวม

85

30,437,190

74

28,098,382.87

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รวม รวม 85 โครงการ จานวนเงิน 30,437,190.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 74 โครงการ จานวนเงิน
28,098,382.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.32
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ส่วนที่ ๔
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สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๔
สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
๑. สรุปผล
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน
เมษายน 2561 เพื่อรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีบัวบานในภาพรวมต่อ
ผลการดาเนินงานเทศบาลตาบลศรีบัวบานในภาพรวมสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีบัวบานได้ดาเนินการติดตามผล
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผน
ไปสู่ การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้กาหนดแนวทางการพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนฯ คือ รอบเดือนเมษายน และ รอบเดือนตุลาคม ของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ขอสรุปรายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน 2561
ของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ดังนี้
๑. การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
๒. มีการนานโยบายการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ที่ประกาศไว้ไปดาเนินการครบทุกด้าน
มีความสอดคล้องสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
จังหวัดลาพูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน แผนชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน ในทุกด้าน
3. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปี 2561 รอบเดือนเมษายน สรุปได้ดังนี้
๓.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจาปี 2561 จานวน 233 โครงการ
จานวนโครงการตามเทศบัญญัติ
จานวน 85 โครงการ
จานวนโครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 74 โครงการ
๓.๒ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาประจาปี ๒๕61 จานวน 92,906,000 บาท
จานวนงบประมาณที่ตามเทศบัญญัติ
จานวน 30,437,190 บาท
จานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
จานวน 28,098,382.87 บาท
4. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2561
(นายบุญเลิศ เขียวอาสะวะ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
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