แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

จัดทาโดย
เทศบาลตาบลบางกระทึก
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผล

1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

2-9

ส่วนที่ 3

แนวทางการติดตามประเมินผล

10-11

***************************

ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
*************************
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 กาหนดให้การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ต้องดาเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งเทศบาลตาบลบางกระทึกได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระทึก ซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมเมือ่ คราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 นั้น
อาศัย อานาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่
อนุมัติแล้ว แนะนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
อาศัยอานาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
สามปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ 22 การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาสามปี ให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้
โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
และอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 มาตรา 51(1) และพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
เทศบาลตาบลบางกระทึก มีค วามจาเป็น ที่ จ ะต้อ งดาเนิน การจัด ทาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560–2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบางกระทึก
*************************
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
เทศบาลตาบลบางกระทึก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี

ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา

วัตถุประสงค์
-เพื่อแสดงความจงรัก
ภักดีและน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาล
ที่ 10

รวม 1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัว รัชกาลที่ 10

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561 2562
(KPI)
บาท
บาท
บาท (Key Performance Indicator)
200,000
- - คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา บุคลากร
ของเทศบาลและ
ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม

200,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
บุคลากรของเทศบาล
และประชาชนในตาบลได้
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
5.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

2 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

สาหรับลงโปรแกรมแบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)

3 ซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพื่อสารองกระแสไฟฟ้าให้กบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนะทีไ่ ฟดับ

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
(คุณลักษณะตามที่
กระทรวง ICT กาหนด)
ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM)
ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด
(คุณลักษณะตามที่
กระทรวง ICT กาหนด)
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
(คุณลักษณะตามที่
กระทรวง ICT กาหนด)
จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
(คุณลักษณะตามที่
กระทรวง ICT กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561 2562
(KPI)
บาท
บาท
บาท (Key Performance Indicator)
16,000
- ความสะดวกในการ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน
งานมากยิง่ ขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,800

-

- โปรแกรมทีถ่ ูกต้อง
ตามกฏหมาย

มีโปรแกรมการปฏิบัติงาน
ทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย

สานักปลัด

3,200

-

- สารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที

สามารถยืดอายุการใช้งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
นานขึน้

สานักปลัด

16,000

-

- ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานมากยิง่ ขึน้

กองวิชาการ

สานักปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

สาหรับลงโปรแกรมแบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)

6 ซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพื่อสารองกระแสไฟฟ้าให้กบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนะทีไ่ ฟดับ

7 จัดซื้อโต๊ะทางาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองวิชาการและแผนงาน

8 จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

เพื่อใช้สาหรับนั่งปฏิบัติงาน
ของกองวิชาการและแผนงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM)
ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด
(คุณลักษณะตามที่
กระทรวง ICT กาหนด)
เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง
(คุณลักษณะตามที่
กระทรวง ICT กาหนด)
โต๊ะ 7 ลิ้นชัก หน้าโต๊ะโฟเมก้า
ขนาด 1,372x660x750 มม.
จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ขาพลาสติก 5 แฉก
หุม้ ด้วยผ้าหนัง pvc ขนาด
57x53x94-106 ซม.
จานวน 2 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561 2562
(KPI)
บาท
บาท
บาท (Key Performance Indicator)
3,800
- โปรแกรมทีถ่ ูกต้อง
มีโปรแกรมการปฏิบัติงาน
ตามกฏหมาย
ทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,200

-

- สารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที

สามารถยืดอายุการใช้งาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
นานขึน้

กองวิชาการ

15,000

-

- โต๊ะทางาน
จานวน 1 ตัว

เจ้าหน้าทีม่ ีโต๊ะสาหรับ
ปฏิบัติงาน

กองวิชาการ

12,000

-

- เก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ตัว

เจ้าหน้าทีม่ ีเก้าอี้สาหรับนั่ง
ปฏิบัติงาน และเพื่อทดแทน
ของเดิมทีเ่ สียหาย

กองวิชาการ

กองวิชาการ

-5-

ที่

โครงการ

9 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ ชนิด LED ขาวดา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รวม 9 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด LED ขาวดา
(30 หน้า/นาที)
-มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
(ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสาร
กลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา
(Memory) ขนาดไม่น้อยว่า
32 MB
-มีช่องเชือ่ มต่อ(Interface)
แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง ฯลฯ
(คุณลักษณะตามที่
กระทรวง ICT กาหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561 2562
(KPI)
บาท
บาท
บาท (Key Performance Indicator)
7,900
- ความรวดเร็วในการ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน
งานมากยิง่ ขึน้

80,900

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ

-6-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
6.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้า ท่าเทียบเรือ และระบบบาบัดน้าเสียและซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
พร้อมระบบระบายน้า บริเวณ
ตลาดริมน้าดอนหวาย หมูท่ ี่ 7
ตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

เพื่อให้มีลานจอดรถสาหรับ
รองรับรถนักท่องเทีย่ ว

2 โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อ
ลอดเหลี่ยมบริเวณถนนหลังโรงเรียน
วัดดอนหวาย หมูท่ ี่ 4,5,6

-เพื่อการคมนาคมทีส่ ะดวก
ปลอดภัย และระบายน้าได้
ดียงิ่ ขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ก่อสร้างลานจอดรถ คสล.
ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
8,510 ตารางเมตร
2.วางท่อระบายน้า คสล.
ชัน้ 3 ขนาด ø 0.60 เมตร
รวมจานวน 270 ท่อน
พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้าเสีย
ขนาด 1.00x1.00 เมตร
จานวน 20 บ่อ
3.ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
รูปตัววี ขนาดความกว้าง
1.10 เมตร ยาว 270.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวนน 1 ป้าย
ระยะทาง 1,800 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561 2562
(KPI)
บาท
บาท
บาท (Key Performance Indicator)
7,000,000
- จานวนนักท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วสามารถใช้บริการ
ทีม่ าจอดรถ
ลานจอดรถทีส่ ะดวก
และปลอดภัย

50,000,000

-

- จานวนอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง

ประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
ทีใ่ ช้เส้นทางนี้ได้รับความ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ
บริเวณเลียบคลองวัฒนา หมูท่ ี่ 5,6

เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ดีขนึ้

4 โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบ
คลองหัวคนเพลง หมูท่ ี่ 8

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

5 โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลอง
ยายสา หมูท่ ี่ 2

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

6 โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลอง
วัฒนา หมูท่ ี่ 6

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พื้นทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
11,000 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวนน 1 ป้าย
ยาว 230 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จานวนน 1 ป้าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561 2562
(KPI)
บาท
บาท
บาท (Key Performance Indicator)
6,820,000
- ร้อยละของประชาชน ทาให้ประชาชนมีถนนทีใ่ ช้
ทีเ่ ดินทางสะดวก
เดินทางสะดวกมากขึน้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

2,165,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนทีพ่ ึงพอใจ

1.ทาให้การพังทะลาย
ของตลิ่งลดลง
2.ทาให้ลดปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

ความยาวไม่น้อยกว่า
141 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย

1,488,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนทีพ่ ึงพอใจ

1.ทาให้การพังทะลาย
ของตลิ่งลดลง
2.ทาให้ลดปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

ความยาวไม่น้อยกว่า 164
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ป้าย

1,717,800

-

-

ร้อยละของ
ประชาชนทีพ่ ึงพอใจ

1.ทาให้การพังทะลาย
ของตลิ่งลดลง
2.ทาให้ลดปัญหาน้าท่วม

กองช่าง
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ที่

โครงการ

7 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยร่มเย็น หมูท่ ี่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ดีขนึ้

รวม 7 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว
83 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า
415 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
ชัน้ 3 ขนาด ø 0.60 เมตร
รวมจานวน 74 ท่อน บ่อพัก
น้าเสีย ขนาด 1.00x1.00
เมตร จานวน 9 บ่อ วางท่อ
ระบายน้า คสล. ชัน้ 3
ขนาด ø 0.40 เมตร
รวมจานวน 35 ท่อน บ่อพัก
น้าเสีย ขนาด 0.80x0.80
เมตร จานวน 7 บ่อ และ
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัววี
กว้าง 1.10 เมตร
ยาว 74 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นทีเ่ ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 81.40
ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาล
ตาบลบางกระทึกกาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ป้าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2560
2561 2562
(KPI)
บาท
บาท
บาท (Key Performance Indicator)
- ร้อยละของประชาชน ทาให้ประชาชนมีถนนทีใ่ ช้
774,000
ทีเ่ ดินทางสะดวก
เดินทางสะดวกมากขึน้

69,964,800

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
5.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
6.1 แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน
ท่อระบายนา ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบาบัด
นาเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธาณูปโภคทีไ่ ด้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย
รวม
รวมทั้งสิน้

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ
งบประมาณ
1
200,000
1
200,000

9

80,900

-

-

-

-

9

80,900

7

69,964,800

-

-

-

-

7

69,964,800

17
17

70,245,700
70,245,700

-

-

-

-

17
17

70,245,700
70,245,700

ส่วนที่ 3
แนวทางการติดตามประเมินผล
3.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลบางกระทึกมีลักษณะเป็นแผนก้าวหน้า และโครงการที่บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ. 2560 จะนาไปสู่การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสาหรับดาเนินงานตามโครงการ
และเมื่อได้รับงบประมาณก็จะนาไปสู่การจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อแจกแจงรายละเอียดเป้าหมายและ
ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานโครงการ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายการดาเนินงานของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีนี้เป็นการ
ตั้งตามประมาณการงบประมาณล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นการนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
จึงเป็นการยากที่จะวัดผลสาเร็จของทุกโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนานี้ เนื่องจากหากงบประมาณสาหรับการ
พัฒนาไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
และจะส่งผลกระทบต่อการกาหนดเป้าหมายของโครงการในแผนพัฒนาด้วย แผนพัฒนาสามปีจะต้องมีการ
จัดทาโครงการและเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการวัดผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีนี้ จึงไม่สามารถ
ที่จะวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา 3 ปี ได้อย่างถูกต้อง
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไป
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพื่อให้ทราบว่ามีการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการดาเนินการ เช่น Gant Chart
2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จว่ามีการดาเนินกิจกรรมโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็น
อย่างไร เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) จากเป้าหมาย (Targets)
ของโครงการ ในรูปแบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรในภาพรวม
3.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติด ตามและประเมิ น ผลโครงการเป็ นหน้ า ที่ที่ ส าคั ญ อย่า งหนึ่ง ในการดาเนิน งานพั ฒ นา
เทศบาลตาบลบางกระทึก โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-113. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
แบบที่จะใช้ในการประเมินผล
แบบและแนวทางการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะกาหนด
รูปแบบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลต่อไป
การรายงานผล
เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการตลอดทั้งภาพรวมของแผนพัฒนา และ
กาหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

