แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2558 – 2560)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลตาบลบางกระทึก

จัดทาโดย
เทศบาลตาบลบางกระทึก
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กรกฎาคม 2558

ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
*************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 22 กาหนดให้การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาต้องดาเนินการตามระเบียบนี้
ซึ่ง เทศบาลตาบลบางกระทึ ก ได้ จั ด ทาแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
โดยคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต าบลบางกระทึ ก ซึ่ ง ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการประชุ ม
เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22 (3) กาหนดว่าเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผล
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ส่วนที่ 2

การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

2
3

แนวทางการติดตามประเมินผล
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***************************

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
อาศัยอานาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ 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 จัดทาร่างแผนพัฒนา สามปี
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 จึง มีค วามจาเป็น ที่จ ะต้อ งดาเนิน การจัด ทาร่า งแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558–2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนได้ทันท่วงที อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณางบประมาณ
*********************************
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลตาบลบางกระทึก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
6.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายนา ท่าเทียบเรือ และระบบบาบัดนาเสียและซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการถมดิน เพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้าง
สนามกีฬาระดับอาเภอ บริเวณ
หมู่ที่ 4 ตาบลบางกระทึก
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

- ดาเนินการถมดินเพื่อป้องกัน
การทรุดตัวของพื้นที่ที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอ

- พื้นที่ถมดิน
ไม่น้อยกว่า
35,916.12 ตรม.

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
บริเวณเลียบคลองรางหนองเสา
หมู่ที่ 1

-เพื่อป้องกันการทรุดของ
ถนน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากถนนบริเวณเลียบคลองที่อาจ
เกิดการทรุดตัว

- ระยะทางยาว
105 เมตร

รวม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีวดั

2558
2559 2560
บาท
บาท บาท
7,529,000
-

(KPI)

1,400,000

-

-

8,929,000

-

-

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- พื้นที่ในการถมดิน
จานวน 35,916.12
ตรม.

- เพื่อรองรับการก่อสร้าง
สนามกีฬาระดับอาเภอ

กองช่าง

- การสัญจรที่สะดวก
และปลอดภัยขึ้น

- ป้องกันการพังทลาย
ของดิน

กองช่าง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์

ปี 2558
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
ปี 2560
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและสาธารณูปโภค
6.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้า ท่าเทียบเรือ และระบบ
บาบัดน้าเสียและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

2

8,929,000

-

-

-

- 2

8,929,000

รวม

2

8,929,000

-

-

-

- 2

8,929,000

รวมทังสิน

2

8,929,000

-

-

-

- 2

8,929,000

ส่วนที่ 3
แนวทางการติดตามประเมินผล
3.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลบางกระทึกมีลักษณะเป็นแผนก้าวหน้า และโครงการที่บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาประจาปี 2558 จะนาไปสู่การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสาหรับดาเนินงานตามโครงการและ
เมื่อได้รับงบประมาณก็จะนาไปสู่การจัดทาแผนดาเนินงานเพื่อแจกแจงรายละเอียดเป้าหมายและขั้นตอน
วิธีการดาเนินงานโครงการ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายการดาเนินงานของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีนี้เป็นการตั้งตาม
ประมาณการงบประมาณล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นการนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติจึงเป็น
การยากที่จะวัดผลสาเร็จของทุกโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนานี้ เนื่องจากหากงบประมาณสาหรับการ
พัฒนาไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
และจะส่งผลกระทบต่อการกาหนดเป้าหมายของโครงการในแผนพัฒนาด้วย แผนพัฒนาสามปีจะต้องมีการ
จัดทาโครงการและเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการวัดผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีนี้ จึงไม่สามารถ
ที่จะวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา 3 ปี ได้อย่างถูกต้อง
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไป
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพื่อให้ทราบว่ามีการดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการดาเนินการ เช่น Gant Chart
2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จว่ามีการดาเนินกิจกรรมโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็น
อย่ า งไร เพื่ อ วั ด ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของโครงการ โดยพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ (KPI) จากเป้ า หมาย
(Targets) ของโครงการ ในรูปแบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรในภาพรวม
3.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิน ผลโครงการเป็น หน้ าที่ ที่ส าคัญ อย่ างหนึ่ ง ในการด าเนิ นงานพัฒ นา
เทศบาลตาบลบางกระทึก โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
แบบที่จะใช้ในการประเมินผล
แบบและแนวทางการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะกาหนด
รูปแบบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลต่อไป
การรายงานผล
เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการตลอดทั้งภาพรวมของแผนพัฒนา และ
กาหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

