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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

เทศบาลตําบลบานผือ
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
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คํานํา

............................................................................
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหาร
ที่จะ
ไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา
เพื่อวัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ
ตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไม สําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลบานผือ เปนการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานในชวงปงบประมาณที่ผานมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) โดยดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งแบงออกเปน ๘ ดาน ไดแก ๑)การพัฒนาเมืองและชุมชน ๒)การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๓)การพัฒนาศักยภาพพลเมือง ๔)การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน ๕)การพัฒนาเกษตรยั่งยืน ๖)การเสริมสรางสุขภาวะ ๗)การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๘)การพัฒนาการบริหารภาครัฐ เพื่อ
วัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไวหรือไม อยางไร
แลวจัดทํารายงานผลเสนอผูบริหารเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา เทศบาลตําบลบานผือ ในปตอไป การจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลบานผือ ฉบับนี้ ไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากทุกสวนราชการที่ใหความอนุเคราะหขอมูลจนทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบล สวนราชการ
และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะห ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาได
อยางมีประสิทธิภาพและสงผลใหทองถิ่นมีการพัฒนาอยางแทจริง

คณะกรรมการและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
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สวนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒๙(๓) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคมของทุกป ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นทุกป
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของยุทธศาสตร ที่ดําเนินการอยูโดยที่
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในยุทธศาสตรซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับ( feedback )
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของ
ยุทธศาสตรแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว
กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของ
การดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับ
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ในทางตรงกันขามหากยุทธศาสตรมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน ( cost
– effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา,การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงยุทธศาสตร
ของกลุมเปาหมาย,การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การดําเนินงาน
ในสวนของ “การประเมินผล ” นั้นเปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม
อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงาน
ที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนหลัง ( feedback ) ที่สามารถนําไปปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ
โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได
๑.๒ วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชน และสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
๒. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
๓. เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน
๔. เพื่อใชเปนขอมูลในการแนะนําผูบริหารในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน ดังตอไปนี้
๑.๓.๑ ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปดวยขั้นตอนยอยดังตอไปนี้
(๑) กําหนดประเด็นในการติดตามการดำเนินโครงการทุกประเภทยอมมีความ
เกี่ยวของงบประมาณคาใชจายและเวลาที่ใชดำเนินการ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะตองมีการกําหนดประเด็นที่ใชติ ดตาม
โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่งๆ สามารถทําไดหลายวิธี แตละวิธีก็จะมีความแตกตางกันออกไป ทั้งในแงของ
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รายละเอียด ความซ ับซ อน เวลาและงบประมาณที่ผ ูบร ิห ารใช โครงการจ ึงควรระบ ุชนิด ของขอม ูล ปอนกล ับที่
ตองการไดรับ จากการติดตามประเด็นในการติดตาม หร ือขอมูลปอนกลับที่ตอ งการนี้แบง ออกไดเป ็น ๒ ประเภท
ใหญๆ คือ
- การติดตามโครงการและผลผล ิตที่ไดโดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ
- การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งใหขอมูลในดานประสิทธิภาพ ของโครงการและไดรับประโยชน
ของกลุมเปาหมาย
(๒) จัดตั้งหนวยติดตามโครงการ เป็นการระบุจำนวนผูติดตามโครงการใหเหมาะสมกับขนาดและลักษณะ
ของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรทีติดตามควรจะมีความรูและประสบการณ เกี่ยวกับโครงการและ
การติดตามโครงการตางๆ หากบุคลากรในหนวยติดตามมีจำนวนมากก็ค วรที่จะมีการแบง ความรับผ ิดชอบภายใน
การติดตาม เพื่อใหการประสานงานการดำเนินการตางๆ เป็นไปตามเวลาที่กําหนด
(๓) กําหนดกรอบและ เนื้อหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยที่หนวยติดตามประเมินผล
จะตอ งศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/ กิจกรรมตางๆ และวัตถุประสงคในการติดตามกอนที่ จะสร างตั วชี้วัด
ขึ้นมาและกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใชในการติดตามประเมินผล นับตั้ งแตการวางแผนการติดตามประเมินผลจนถึง
การจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
๑.๓.๒ ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ผูติดตามตองออกเก็บขอมูลโครงการ /
กิจกรรม เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทํา รายงานสร ุปผลการติดตามในขั้นตอไป ขั้นตอนการ ด ำเนินการติดตามและ
ประเมินผล แบงออกไดเป็น ๓ ขั้นตอน ดังตอไปนี้
(๑) เตรียมตัวกอนเก็บขอมูล กอนดำเนินการเก็บขอมูลหนวยติดตามและประเมินผล ควรกําหนดสิ่งตางๆ
ใหชัดเจน ไดแก ลักษณะของขอมูลที่ตอ งการนำมาจัดทํา เป ็นตัวชี้วัด วิธีที่ใ ชในการเก็บ ขอมูล วิธีการวิเคราะห
ขอมูล และกําหนดชวงเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล
(๒) ติดตามเก็บขอมูล
(๓) วิเคราะหขอมูลที่ไดรับเป็นการจัดหมวดหมูขอมูลที่ไดรวบรวมมาแลวนำมาวิเคราะหในรูปของตัวชี้วัด
กอนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน
๑.๓.๓ ขั้นตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะหและประเมินผลขอมูลตามตัวชี้วัดแลว หนวยติดตาม
ตองจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนําเสนอแกผูบริหารโครงการ โดยที่ รูปแบบของรายงาน
จะตอ งเป็นไปตามท ี่ผ ูบร ิห ารโครงการตองการ และจ ัดทํา รายงานให ทันตามกำหนดการ เพื่อ เป็นการให ขอม ูล
ปอนกลับเพื่อใชในการแกไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบงออกเป็น ๓ ประเภท ในระบบติดตาม หนึ่งๆ อาจจะมี
การจ ัดทํา รายงานทั้ง ๓ ประเภทนี้ หร ือไมก็ได จำนวนครั้งในการรายงานและจำนวนเนื้อ หาในรายงานนี้ ขึ้นอยูกั บ
ทรัพยากรที่ใชในการติดตาม เชน งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นตน
ก. รายงานความกา วหนา (Progress
Report) สามารถ จัดทําออกมาในลักษณะรายงาน
รายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได ขึ้นอยูกับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน รายงาน ชนิดนี้จะถูกใชเป็นเครื่องมือ
ทั่วไปในการควบคุมโครงการของผูบริหาร
ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานทีถูกจัดทําขึ้นในชวงการดำเนินโครงการ
เนนรายละเอียดในแตละประเด็นและปัญหาหลักๆ เชน ยุทธศาสตรการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินโครงการ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการกอนกําหนด
ค. รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกลาวถึงการประเมินผลการดำเนินงาน

๖

โครงการอยางสั้นๆ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทําใหเห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ ผลผล ิตและประโยชนที่คาด
วาจะไดรับระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่ กำหนดไว ซึ่งจะเป็นตัวสะทอนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการ
และหนวยงานที่ดำเนินโครงการ
๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตําบลบานผือ
มีการดําเนินงาน ไมมีการ
ประเด็นการประเมิน
ดําเนินงาน
ถูกตอง ไม
ถูกตอง
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

๑.๑ เปนไปตามระเบียบ/แบบถูกตอง

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๒.๑ ในรอบ ๑ ปงบประมาณประชุม ๑ ครั้ง
สวนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
๓. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

๓.๑ เปนไปตามระเบียบ/แบบถูกตอง
๔. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

๔.๑ ในรอบ ๑ ปงบประมาณประชุม ๑ ครั้ง
สวนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๕. มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๕.๑ เปนไปตามระเบียบ/แบบถูกตอง
๕.๒ เปนปจจุบัน
การพิจารณาคุณภาพคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลบานผือ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. ขอมูลสภาพทั่วไป
๑๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๒๕
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
๖๕
๓.๑. วิสัยทัศน
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร
(๑๐)
๓.๔ เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(๑๕)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(๑๐)
รวม
๑๐๐

๗

๑.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานผือ
(1) นายประสงค วิ่งเดช สมาชิก ทต
. เขต ๒ ประธานคณะกรรมการ
(2) นายภูมิวัน พรมมาตู
สมาชิก ทต. เขต ๒
กรรมการ
(3) นางแจมใส จุมอังวะ
สมาชิก ทต. เขต ๒
กรรมการ
(4) นายณัฐศักดิ์ เขียวหนู
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
(5) นายจรูญ ชาธรรมา
ผูแทน
สาคม
กรรมการ
(6) นายเปลี่ยน เพียวิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(7) นายสายยนต กําแพง
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(8) นายวรนันท จารนาเพียง รองปลัดเทศบาล กรรมการ
(9) นายอนุรักษ ชัยบานกุด
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
(10) นายวัชรพงศ มูลเคา
ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ /เลขานุการ
๑.๖ ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
๑. ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขทันที เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาขององคกร
๒. ทําใหการวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรงตามนโยบาย
๓. ทําใหดําเนินการตามแผนงานไดอยางราบรื่น สามารถปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคอยางไดผล หรือปรับ
แผนใหเหมาะสมมากขึ้น
๔. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อันจะเปนขอมูลไปสูการตัดสินใจไปสู
สภาพปจจุบันปญหาความตองการ
ถามีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนประจํา ยอมทําใหทราบปญหาและความตองการที่
แทจริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทําไดตรงตามเปาหมาย หรือสามารถปรับปรุงแกไขแผนงาน/โครงการให
เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูล
สารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

@

๘

๑๑สวนที่ ๒
๒.๑ การประเมินผลศักยภาพสภาพของทองถิ่น
ผลการการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบานผือ โดยการทํา
SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
จุดแข็ง ( Strength )
๑. มีผูนํา ครอบครัว กลุมองคกรและชุมนที่มีความเขมแข็ง
๒. มี ทต.บานผือที่สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีเอกภาพและสอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่และเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
๓. มีพืชทางการเกษตร และแหลงประมงที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มรายไดแกประชาชน
๔. สภาพสังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนใหความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมเปนอยางดี
๕. มีโบราณสถานแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเดนสามารถ
สรางรายไดใหแกประชาชนได
จุดออน (Weakness)
๑. การบริหารงบประมาณของเทศบาลยังไมสามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการพัฒนา
ไดครอบคลุมเนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลมีอยูอยางจํากัด
๒. ขาดการพัฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพในชุมชนและเยาวชนขาดการปลูกฝงจิตสํานึกที่มี
๓. ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญและขาดความรูเรื่องผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมขาดการ
หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู
๔. ขาดการบูรณาการในการใชทรัพยากรที่ดินใหเกิดประโยชนรวมทั้งดินขาดคุณภาพและเสื่อมโทรม
เนื่องจากการใชสารเคมีในภาคการเกษตรอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน
โอกาส (Opportunities)
๑. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจชุมชนในหลาย
รูปแบบ
๒. รัฐบาลกระจายอํานาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น
๓. มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิรูประบบ
ราชการเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ
๔. กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนการพิทักษสิทธิ
มนุษยชน การคุมครองสิทธิเด็ก สตรีและผูดอยโอกาส รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น จึงเปนโอกาสดีในการปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสหลักดังกลาว
อุปสรรค (Threat )
๑. ภารกิจที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากการไดรับการกระจายอํานาจ ไมเหมาะสมสอดคลองกับจํานวนบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอยูจํานวนนอยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบอีกประการหนึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดรับการกระจายอํานาจอยางแทจริง ทําใหไมสามารถดําเนินการได
๒. ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น สงผลกระทบตอตนทุน
การผลิตและคุณภาพการผลิต
๓. ปญหาโลกรอนทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ดานเกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ
๒.๒ การประเมินผลจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

๙

ผลการประเมินจุดมุงหมายภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการกําหนดวาในอนาคต เทศบาลตําบลบาน
ผือจะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบล ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาตําบลเพียงใดโดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้
(๒.๒.๑) วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานผือ
“ ตําบลบานผือนาอยู เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคสวนรวมมือรวมใจ
ภายใตการบริหารจัดการที่ดี ”
พันธกิจ
๑. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๒. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และแกไขปญหายาเสพติด
๓. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสนับสนุนนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๕. พัฒนาบูรณาการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(๒.๒.๒) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง ๓ ป
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร ๓๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางทั่วถึงและเปนระบบ
๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
ไดมาตรฐาน
๑.๓ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบ มีสวนรวม
๑.๔ สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและใหทั่วถึง
๒.๒ พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวนชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเปนศูนยกลางการ
พัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบดวย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ
๓.๒ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกําลังกาย
๓.๓ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน
๓.๔ สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย
แนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้
๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและยั่งยืน
๔.๒ อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ
๔.๓ พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลง้ําใตดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีสวนรวม
๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และน้ําเสีย
๔.๕ สรางสังคมและพลเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔.๖ สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก

๑๐

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๕.๑ พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหภาคเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ ประกอบดวยแนวทางพัฒนา ๒ แนวทาง ดังนี้
๖.๑ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่งถึงเทาเทียม
๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้
๗.๑ เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน
๗.๒ อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
๗.๓ พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได
๗.๔ พัฒนาสงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเทียว
๗.๕ สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบ
อาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา
๔ แนวทางดังนี้
๘.๑ สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน
๘.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรมใหมในการปฎิบัติงานและ
บริการประชาชนอยางตอเนื่อง
๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพิ่มขึ้นและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
๘.๔ สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน
๒.๓ การประเมินผลยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
แบบประเมินผลยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นการประเมิน
มีการดําเนินงาน
ไมมีการ
ถูกตอง ไมถูกตอง ดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา

๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท
อยางทั่วถึงและเปนระบบ

๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

๑.๓ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขต
เมืองและชุมชนแบบ มีสวนรวม

๑.๔ สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและ
ใหทั่วถึง

๒.๒ พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวนชนใหไดมาตรฐาน สะดวก
สะอาดและปลอดภัย

๑๑

๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเปนศูนยกลางการพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓.๒ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬา
เพื่อออกกําลังกาย
๓.๓ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรม
ศักยภาพของประชาชน
๓.๔ สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการและยั่งยืน
๔.๒ อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธาร
๔.๓ พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลง้ําใตดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม
๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และน้ําเสีย
๔.๕ สรางสังคมและพลเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔.๖ สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหภาคเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยาง
ทั่งถึงเทาเทียม
๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึง
เทาเทียม
ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรม
ที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน
๗.๒ อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
๗.๓ พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถ
แขงขันได























๑๒

๗.๔ พัฒนาสงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเทียว
๗.๕ สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน
๘.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒ
กรรมใหมในการปฎิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง
๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพิ่มขึ้นและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
๘.๔ สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน









๑๓

สวนที่ ๓

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
๓.๑ วิเคราะหเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพคนและสังคม เปนการแกไขปญหาที่เกี่ยวข องกับถนน สะพาน ทางเทา
ไฟฟา ประปา ระบบระบายนา ใหมีมาตรฐานและเพียงพอ ซึ่งสวนใหญแลวจะปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม แตละโครงการใชงบประมาณคอนขางสูง
จํานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ
ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
จํานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ
ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
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๓.๒ วิเคราะหเชิงคุณภาพ
การนํายุทธศาสต รการพัฒนาดานคุณภาพคนและสังคม เปนการแกไขปญหาที่เกี่ยวข องกับถนน
สะพาน ทางเทา ไฟฟา ประปา ระบบระบายนา รวมไปถึงขยายคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร ใหมีมาตรฐานและ
เพียงพอไปสูการปฏิบัติ สงผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานผือ โดยรวม ดังนี้
- มีการกอสรางกอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําซึ่งชวยใหเกิดความรวดเร็วในการระบายน้ํา ปองกัน
ปญหานาทวม
- มีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะผู ที่ใช
เสนทางสัญจรไป – มา
- มีน้ําอุปโภค บริโภค เพียงพอตอความตองการของประชาชน
๓.๓ สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
ทำให ส ามารถแก ไขป ัญ หาความเด ือ ดร อนในด  า นตางๆไดหลายดานพอสมควร และตรงตามความ
ตองการของประชาชน โดยสวนใหญแลวจํานําโครงการมาจากการประชาคมของประชาชนในแตละหมูบานมา
ดําเนินการแกไขให เชน โครงการขยายคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร โครงการกอสรางรองระบายน้ําภายในหมูบาน
โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาเพื่อการอุปโภค -บริโภค โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เปนตน

๑๕

สวนที่ ๔

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล
ตามที่เทศบาลตําบลบานผือ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานผือ ที่ ๒๖๙/25๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม 25๕๙ เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ฯลฯ
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลบานผือ ตามคําสั่งดังกลาวขางตน
ไดดําเนินการประชุมเพื่อกําหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตําบลบานผือ พรอมทั้ง
กําหนดวิธีการ รูปแบบ ตลอดจนตัวชี้วัด และกลุมเปาหมายในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง ชัดเจน ใกลเคียงกับสภาพความตองการและความเปนจริงของทองถิ่น สําหรับใชเปนเกณฑในการพัฒนา
ทองถิ่นในโอกาสตอไป ซึ่งไดทําการสรุปและประมวลผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาล
ตําบลบานผือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ตามแนวทางและขั้นตอนที่กําหนดไวเปนการเรียบรอยแลว ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้
๔.๒ ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผล
ขอเสนอของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ จากปญหาเบื้องตนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานผือ แจงใหทราบแลวนั้น แนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อใหการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐-๒๕๖ 2) มีจํานวนมากเกินไป ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็น
วาทต.มีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติไดภายในสามป เพราะเมื่อ เปรียบเทียบคารอยละแลวจะทําใหเห็นวา
ทต.ไมสามารถจัดทําโครงการ/กิจกรรมไดตามแผนที่วางไวได
ปงบประมาณและให
๒. หนวยงาน/สํานัก/กอง ตองเรงดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ในระยะเริ่มแรกของ
สอดคลองกับแผนดําเนินการที่หนวยงาน /สํานัก/กอง ไดแจงไว เพื่อใหสามารถกระจาย งบประมาณในการ
เบิกจาย ลดปญหาการเบิกจายหรือเรงดําเนินการในชวงไตรมาสสุดทาย (กรกฎาคม- กันยายน )และสามารถ
ดําเนินโครงการ /กิจกรรมตางๆ ไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ เพื่อไมใหเกิด ผลกระทบตอเงื่อนเวลาตอเนื่อง
ไปยังปงบประมาณถัดไป
ในรายละเอียดการ
๓. เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแลวใหผูรับผิดชอบไดรายงานผลการดําเนินโครงการ
เปลี่ยนแปลงแกไขงบประมาณ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน และ แหลงที่มาของงบประมาณใหชัดเจน
เพื่อใหขอมูลการท างานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
๔. ควรมีการวิเคราะหปญหาและความจําเปนเรงดวน รวมถึงความตองการ ที่แทจริงของประชาชนในทองถิ่น เพื่อ
นํากิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทําแผนพัฒนา ทต. และใหแผนพัฒนา ทต.สอดคลองกับงบประมาณหรือ

๑๖

รายไดของ ทต. เพื่อใหแผนพัฒนามีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและตรงตาม
ความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนได อยางแทจริง
๕. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถทํารวมกันไดหลายๆ สวนของหนวยงาน เพื่อสรางการมีสวนรวมและลด
คาใชจาย ลดภาระของผูปฏิบัติงานและประชาชนจะไดเพิ่มความใจในกิจกรรมของ ทต. มากขึ้น
๖. ควรมีการสงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะที่ตนทาง เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย เพื่อจะนําขยะ
ไปทําปุยและกําลังจัดใหถูกตอง

