สวนที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
3.1 การประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
มี
ไมมี
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

3.2 การวิเคราะหขอมูล ในการติดตามและประเมินผล
3.2.1 ดานโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ
3. การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4. การพัฒนาดานสาธารณสุข สุขภาพ กีฬาและรักษาสิ่งแวดลอม

โครงการที่ดําเนินการ ในป 2554
โครงการเขา โครงการเขา โครงการที่
แผนพัฒนา เทศบัญญัติ ปฏิบัติได
14
14
10
4
4
4
10
10
9
26
20
19

5. พัฒนาดานองคกรสูมาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม

18

18

18

9

9

8

81

75

68

3.2.2 ดานงบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมอาชีพ
3. การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4. การพัฒนาดานสาธารณสุข สุขภาพ กีฬาและรักษาสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาดานองคกรสูมาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
6. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
รวม
หมายเหตุ :

งบประมาณที่ดําเนินการ
3,172,919.74
40,000.00
960,000.00
1,084,000.00
917,459.40
274,000.00

6,448,379.14

จํานวนโครงการในสวนที่ เปนรายจายประจําจะไมนํามาคิดรวมดวย

3.3 ขอสรุปจากการติดตามประเมินผลในปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๔)

จากการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จึงสามารถวิเคราะหขอมูลไดตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวในการประเมินไดแก 1). ตรง
ตามวัตถุประสงคโครงการ 2). การมีสวนรวมของชุมชน (ซึ่งในขอที่ 2 เนนในดานกลุมอาชีพเทานั้น) 3). การมีสวนรวมชุมชน
(สําหรับโครงการที่ไมใชกลุมอาชีพ) 4).ความเหมาะสมของการบริหารงบประมาณ 5). ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ 6).
ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ 7).การประชาสัมพันธโครงการ 8). ความพึงพอใจในการดําเนินงานของโครงการ 9).ความ
ยั่งยืนของโครงการ กําหนดชวงคะแนน 5 3 และ 1 คะแนน ตามตัวชี้วัดแตละขอ โดยใชเกณฑในการประเมิน วัดจาก
คะแนนรวมทั้งสิ้นจาก 9 ประเด็นหลัก คะแนนรวมสูงสุด 40 คะแนน โดยกําหนดเกณฑดังนี้
คะแนน 31-40 คะแนน ถือวา ผานเกณฑการประเมิน ระดับ ดีมาก
คะแนน 21-30 คะแนน ถือวา ผานเกณฑประเมิน ระดับ ดี
คะแนน 11-20 คะแนน ถือวา ผานเกณฑประเมิน ระดับ พอใช
คะแนนต่ํากวา 10 คะแนน ถือวา ไมผานเกณฑประเมิน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการศึกษา พบวา สวนใหญไดคะแนนผานในระดับดีมาก คะแนนอยูในชวง 31-40 คะแนน คะแนนที่อยูในระดับ
ปานกลาง คื อ 3 พบได จาก การมี ส วนร วมของชุ ม ชน และ การประชาสั ม พั นธ และการสร างความยั่ ง ยื นของโครงการ
หมายความวา ในการดําเนินงานในครั้งตอไป ตองเนนในดานการมีสวนรวมใหมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่เทศบาลดําเนินการ
เช น การจั ด งานวั นเด็ก และทุ กโครงการต องมีการประชาสั มพั นธ โครงการให มากขึ้ น และสร างช องทางความยั่ง ยืนในตั ว
โครงการ เชน การออม หรือการหาทุนจากภายนอกมารวมกิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ
จาการศึกษา พบวา สวนใหญแลว อยูในเกณฑดี คะแนนที่พบสวนใหญอยูในระดับกลาง ๆ ที่พบเห็นไดคือ ดานการ
มีส วนร วมของโครงการ การบริ การงบประมาณ ประโยชน ที่ ประชาชนจะได รับ การประชาสัม พันธ และความยั่ง ยื นของ
โครงการ โดยมีขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ในการดําเนินการดานกลุมอาชีพ ควรจะมีผลผลิตที่สามารถจําหนายได ควรมี
กลยุ ทธ ในการขาย มี การจัด ทําบั ญชี รับจ าย และการจั ด สรรรายไดใ นกลุมที่ ดี และการสร างการออมในกลุ ม จะทํ าให กลุ ม
เขมแข็ง

ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
จากการศึกษาพบวา โครงการสวนใหญผานเกณฑในระดับ ดีมาก คะแนนสวนใหญอยูในชวง 31 – 40 คะแนน สวน
คะแนนที่ อยู ใ นระดับ ปานกลาง คือ ระดั บ 3 ได แ ก การประชาสัม พั นธ โ ครงการ และการวัด ประเมิ นความพึ งพอใจของ
ประชาชน หมายความวา ในการดําเนินการโครงการในครั้งตอไป ควรจะมีการประชาสัมพันธโครงการใหมากขึ้น เน นการใช
จายงบประมาณที่คุมคา และโครงการบางโครงการควรจะหางบประมาณจากสวนอื่น หรือหนวยงานอื่นเขามาสนับสนุนรวม
ดวย
ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดานสาธารณสุข สุขภาพ กีฬาและรักษาสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาพบวา โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาดานสาธารณสุข และการปองกันโรค สวนใหญ มีผลการประเมิน
ในเกณฑ ดี ม าก แต โ ครงการในการการออกกํ าลั ง กายและการเลนกี ฬา ยัง มี หลายโครงการที่ ไม ไ ดส ง เอกสารสรุ ป ผลการ
ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ สําหรับคะแนนในดานนี้อยูในเกณฑผานในระดับดี โครงการตาง ๆ มีจุดออนในดาน การบริหาร
งบประมาณ คือขาดเอกสารสรุปทางการเงิน ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ การประชาสัมพันธโครงการ และ การสรางความ
ยั่งยืนของโครงการ เชนการออม หรือ การสรรหางบประมาณจากหนวยงานอื่นสมทบ เปนตน
สําหรับโครงการดานกีฬาของเทศบาล อาทิ โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธระดับจังหวัด
มีคะแนนการมีสวนรวมนอย เพราะชุมชนมองวา ไมไดเขารวมมีเพียงพนักงานที่ไดรับประโยชนเทานั้น จึงควร ตองสรางความ
เขาใจกับประชาชน วา โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เปนโครงการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมจึงเปน
เรื่องของเจาหนาที่ตาง ๆ ที่เขารวมกิจกรรม ดังนั้น กลุมผูใหคะแนน ควรจะเปนพนักงานสวนทองถิ่นที่เขารวม ในการประเมิน
ครั้งตอไป ใหเจาของโครงการดําเนินการใหมีการประเมินจากผูเขารวมโครงการดวย
ยุทธศาสตรที่ 5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
จากการศึกษา พบวา โครงการสวนใหญผานเกณฑในระดับ ดีมาก คะแนนสวนใหญอยูในชวง 31-40 คะแนน มีเพียง
โครงการจัดทํา จปฐ. ที่มีคะแนนอยูในระดับ 3 จุดออนของโครงการในดานนี้ ไดแก การสรางการมีสวนรวมของประชาชน
และการประชาสัมพันธโครงการ โครงการที่ตองมีการประชาสัมพันธไดแก โครงการจัดทํา จปฐ. โครงการพัฒนาระบบเว็บไชต
ของเทศบาล โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน เปนตน
สําหรับโครงการ ศูนยขอมูลการทองเที่ยวของชุมชนในเวียงยังไมไดรับรายงาน จึงใหยกยอดไปประเมินในครั้งตอไป
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ การบรรเทาสาธารณภัย
จากการศึกษาพบว า โครงการสวนใหญผานเกณฑในระดับ ดีมาก คะแนนอยู ในชวง 31 – 40 และมีจํานวน 4
โครงการที่อยูในระดับดี คะแนนอยูในชวง 21-30 สําหรับโครงการสวนใหญมีจุดออน ในดานการประชาสัมพันธโครงการ การ
บริหารงบประมาณ คือ การสรุปคาใชจายและเอกสารทางการเงิน การสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ซึ่งอาจเปนผลมา
จากการขาดการประชาสัมพันธ ทําใหประชาชนไมไดรับทราบ ในการดําเนินการโครงการในครั้งตอไป ตองมีการประชาสัมพันธ
โครงการใหมากขึ้น
สรุปในภาพรวม
จากการศึกษา พบวา การจัดทําเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานสวนใหญมีความลาชา ไมเปนไปตามเปาหมายทําให
การดําเนินการติดตามและประเมินผลลาชา สาเหตุหนึ่งมาจากการไมเขาใจในการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการ และ
การขาดเอกสารทางการเงิน และใบเสร็จรับ เงิน ซึ่งประชาชนเกิด ความสับสน เนื่องจาก โครงการสวนใหญที่เ ปนโครงการ
ประเภท คาใชสอย ซึ่งเอกสารไดสงใหกองคลังไปแลว ซึ่งในคราวตอไป ในการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานไมตอง
แนบใบเสร็จรับเงิน แตใหมีการจัดทําบัญชีสรุปคาใชจายและเจาของโครงการ ลงลายมือชื่อรับรอง และใหประธานกรรมการ
ชุมชนเปนผูรับรอง

