ประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดาเนิ น งานในรอบปี เพื่ อให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบและกากับ การบริห ารจัด ก าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 12 กาหนดให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ให้ ป ระชาชนท้องถิ่น ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ผู้ บริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดั งนั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลการดาเนินงาน
การจั ดทางบประมาณการใช้ จ่ ายและผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ และผู้สนใจได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ที่ www.banphokorat.go.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
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รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และแก้ ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดให้ ผู้ บริห ารท้ องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้ องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องให้ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญ สาหรับ
ผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดาเนินงานว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สาหรับใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการพัฒนาในอนาคต
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงได้ดาเนินการจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการติดตามผลการดาเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
พึ งพอใจของประชาชนในท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ งใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการวิ เคราะห์ ตั ด สิ น ใจ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘
และ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องให้ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน ให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรื อ ได้ รั บ น้ อ ยกว่า ที่ ค วรจะเป็ น เกิ ด ปั ญ หาในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของการด าเนิ น งาน เสี ย เวลา ในการ
ตรวจสอบความขัด แย้ งในการปฏิ บั ติ งานภายในหน่ ว ยงานหรื อ ระหว่า งหน่ ว ยงาน กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากโครงการ/กิจ กรรม การประเมิน ผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนิน งานในระหว่างที่ ก าลั ง
ดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมิน ผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนิ น การจัดท าแผนพั ฒ นาของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และการดาเนิน งาน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ดังนี้
1. โครงการ/กิ จ กรรมที่ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจ าทุ ก ปี ง บประมาณ ควรมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ควรมี
โครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน
2. โครงการที่ ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ควรมีการกระจาย
งบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพื่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ในทางเศรษฐกิจ
3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน
พื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน -การคลังของ
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจ กรรมให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดาเนิน
โครงการ ระหว่ า งด าเนิ น โครงการ และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ รวมถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดาเนินการต่างๆ
ส่งผลต่อช่องทางการรั บรู้ของประชาชนลดน้อยลง เทศบาลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
5. จานวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทาความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง ทต. มีทรัพยากรที่จากัด
ทางด้านงบประมาณ
6. โครงการที่ห มู่บ้ านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ
ดาเนินการได้ให้ประชาชน รับทราบ และให้เรียงลาดับความสาคัญของโครงการ ให้คานึงถึงสภาพปัญหา ความ
จาเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนก่อน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิด
จากการดาเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดาเนินงาน
ว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความ
พึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ และเพื่อทราบปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะดาเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ซึ่งมีการติดตามผลการดาเนินงาน
และประเมินผลโครงการฯ และการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในการดาเนินโครงการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 พบว่า
จานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปี พ.ศ.๒๕63 มีจานวน 97 โครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 59,440,830.-บาท จานวนโครงการที่มีการตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการ จานวน 72 โครงการ
เป็นเงินงบประมาณ 32,935,105.-บาท สามารถนาโครงการที่ตั้งงบประมาณไปปฏิบัติ จานวน 60 โครงการ เป็น
เงินทั้งสิ้น 16,590,993.94บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดาเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 61.86 ของจานวน
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ ตามความจาเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดาเนินโครงการบรรลุตามแผนที่กาหนดขึ้น

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

