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คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้ มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนิน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้ าวันนับ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลทางพู น จึงได้ ด ำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลทางพู น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศบาลตำบลทางพูน
ทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบล
ทางพูนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลทางพูน
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บทที่ 1
บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ข้ อ 28 และเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่ อพั ฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ
(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
(๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความสำเร็ จ ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ “ระบบติ ด ตาม” จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้ อ นกลับ (feedback) เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานโครงการ ปั ญ หาที่ ก ำลัง เผชิ ญ อยู่แ ละประสิ ท ธิภ าพของวิ ธีก าร
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญ หา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่

๒
มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือ
มีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพี ยง
จำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่ง ที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการ
ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดัง นั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ
ของหน่ ว ยงานหรือ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เมื่ อมี การประเมิ น ผลในสิ่ ง ที่ วางแผนไว้ แล้ วและที่ ไ ด้จั ดทำเป็ น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ล้ ว นเป็ น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่ง ใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลทางพูน จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลทางพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๓

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่าย
ขาดเงิน สะสม งบประมาณเงิน อุด หนุ น เฉพาะกิ จและงบประมาณรายจ่ ายด้ วยวิ ธีก ารอื่น ๆ เมื่ อ มี การใช้ จ่า ย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึ งพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่
3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้ าวันนับ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น ดั งกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29
(๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (๕)

๕
ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่ ง ที่ จ ะทำให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลมี ป ระสิ ท ธิภ าพก็ คื อ เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการดำเนิ น การติ ด ตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
5.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
และประเมิ น ผลขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น (e-Plan) การรายงานตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีละ 1 ครั้ง
5.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/2 แบบประเมิ น ความพอใจต่ อผลการดำเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ ๓/3 แบบประเมิ น ความพอใจต่ อผลการดำเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
กำหนดให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการเป็ น ผู้ รับ ผิด ชอบดำเนิ น การติ ดตามโครงการโดยผู้ รับ ผิ ด ชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุ คคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติ ดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
6.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
6.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.๓ ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
6.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
6.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญ หาอุปสรรค และปัญ หาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๗
6.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุด อ่อ นที่ พ บเกิด จากสาเหตุ อะไรและจะแก้ไ ขได้ อย่ างไร เมื่ อ ได้ ท ำการวิเคราะห์ ข้อ มู ลครบถ้ว นแล้ ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
6.๘ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญ เสียให้น้อยลง หรือในกรณี ที่มีโครงการที่ มีลักษณะแข่ง ขันกัน การ
ประเมิ นผลจะทำให้ ทราบว่าโครงการใดมี ประสิท ธิภาพในการแก้ไ ขปัญ หาของสาธารณชนสมควรสนั บสนุน ให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลทางพูน
7.๑ นายเกษม ฤทธิพรัด
7.๒ นายสุริยา จ่าโอษฐ์
๘.๓ นายอุดร คงเรือง
๘.๔ นายห้วน คงสีลัง
๘.๕ นายสมมาศ มูสิกะ
๘.๖ นายจันทร์ สินธุพาชี
๘.๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง
๘.๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพูน
๘.๙ นายไพศาล พิทักษ์พิเศษ
๘.๑๐ นางจิราพร ทองทิพย์
๘.11 นายปรีชา ช่วยนุ่น

ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทางพูน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทางพูน
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทางพูน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ

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

ส่วนที่ 2 น
ประกาศเทศบาลตำบลทางพู

แนวทางการติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลทางพูน ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลทางพู น ที่ ได้ แ ถลงต่ อ สภาเทศบาลตำบลทางพู น วิ สั ย ทั ศ น์ และยุ ท ธศาสตร์ และการจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
การสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลทางพูน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒ นาในช่วง (พ.ศ.
2561-๒๕65) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
ทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลทางพูนได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานต่อไป

๑. นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลทางพูน
๑.นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๑.๑ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นากระบวนการทางการศึ กษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบ ด้ วยการจั ด
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี ๒๕๕๐ สำหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนฟรี
เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ ดังนี้
๑.๑.๑ ขยายชั้นเรียนสู่ระดับประถมศึกษา เพื่อรองรับเด็กจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ทาง
พูน ให้มีการศึกษาที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยมุ่งพัฒนาเด็ก โดยองค์
รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม คุณธรรม ไปพร้อมๆ กัน โดย อาศัยสหวิทยาการ
การบูรณาการ ผสมผสานกับวิถีชีวิต เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง และเหมาะสมตามวัย
๑.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒ นาการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลให้ มีมาตรฐานและมี
คุณ ภาพทางการศึ กษาให้ ทั ด เที ยมและเท่ าทั น กั บสถานศึก ษาที่ มี ชื่อ เสี ยง ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพทาง
การศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ และไว้ วางใจจากประชาชน
ผู้ปกครองนักเรียน
๑.๑.๓ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เรี ย นรู้ ชุ ม ชน เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเรี ย นรู้ ถ่ า ยทอด แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ วิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัยและต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๑.๔ จั ดตั้ งศู น ย์ฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ แก่ เยาวชน ประชาชนทั่ ว ไป ที่ มี ความสนใจ ให้มี ค วามรู้
ความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ตนเองถนัด
๑.๑.๕ พั ฒ นาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา การฝึก อบรมเพิ่ มพู นทัก ษะความรู้ในการ
บริหาร การพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา
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๑.๒ ส่งเสริมสนั บสนุ นกิ จกรรมต่ างๆ ที่เกี่ยวกับ ศาสนศึกษา การปฏิ บั ติกิจกรรมทางศาสนา และการ
พัฒนาศาสนสถาน
๑.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสวัน
ส ำ คั ญ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร รั ฐ ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี ท้ อ ง ถิ่ น
๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
๒.๑ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนใน
ชุมชน
๒.๒ พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเทศบาลตำบลทางพูน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
๒.๓ ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุนชน การรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญ หาความยากจน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒ นาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิง สร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐาน
สำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๒.๕ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และการ
สร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข ในบริบทของท้องถิ่นเทศบาลตำบลทางพูน
๓. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน คูระบาย
น้ำ กิจการประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะ
๓.๒ เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน
๓.๓ ส่งเสริมการพัฒ นาภู มิทั ศน์ ปรับปรุง ย่านชุม ชน และการจัดทำผัง เมืองเทศบาลตำบลทางพูน ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า บ้ า น เ มื อ ง ที่ น่ า อ ยู่
๔. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
๔.๑ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน
๔.๒ พั ฒ นากระบวนการองค์ ก รชุ ม ชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้ างเครือ ข่ า ยการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวัง และพัฒนาคลองชะเมาและคลองกลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของ
ชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทางพูนและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีอาณาเขตดต่อกัน
ได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน

๑๐
๕.นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม
๕.๒ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน
๕.๓ สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตราย และการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๔ ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านเครือข่าย อสม.
๕.๕ พั ฒ นาปรับ ปรุงงานสุขาภิ บาลสิ่ ง แวดล้อ มในชุ มชน ผู้ป ระกอบการ ร้านค้ า ร้านอาหาร เพื่อ เข้าสู่
มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
๖.นโยบายการจัดระเบียบชุมชน
๖.๑ เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และปลอดภัยจากยาเสพติด
๖.๒ ส่งเสริม สนั บ สนุ น กิจ กรรมทางด้านการป้ องกั นบรรเทาสาธารณภั ย (อปพร.)และการรัก ษาความ
ปลอดภัยในชุมชน
๖.๓ ส่งเสริมการสร้างวินั ยจราจรและสนั บสนุ นกิจกรรมการจัด ระเบียบจราจรในย่านชุ มชน ตลอดจน
มาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
๗.นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๗.๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะของท้องถิ่น
๗.๒ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถแข่งขันกับภายนอกได้
๗.๔ จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึง
แหล่งทุน
๗.๕ จัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม น้ำมันในรูปแบบเทศพาณิชย์ เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ตำบลทางพูนและพื้นที่ใกล้เคียง
๘. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
๘.๑ พัฒนาองค์กรเทศบาลตำบลทางพูน ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ มีมาตรฐาน สนับสนุนการศึกษา เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานข้าราชการซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาล
ตำบลทางพูน พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการ
แต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาสังคม
๘.๓ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่อ นองค์ ก รชุ ม ชนและคณะกรรมการชุ มชน ที่ ดำเนิ น กิ จกรรม และ
โครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๑๑
๘.๔ ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้ งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การ
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล การดำเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลทางพูน ได้ในทุกระดับ
๘.๕ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร

๒. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทางพูน
“ ทางพูนน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประเพณีล้ำค่า การศึกษาก้าวนำ เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เทศบาลตำบลทางพูน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลตำบลทางพู นที่ ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบล
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เทศบาลตำบลทางพูน ได้จัดลำดับความสำคัญใน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
๒. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา
๓. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
๔. การพัฒนาแหล่งน้ำ
๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. การบำบัด ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๒. การจัดการศึกษา
๓. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๑๒
๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔. ยุทศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๒. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒. การพัฒนาบุคลากร
๓. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ 3
การติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา
การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทางพูน โดยทำการประเมินหลักจากที่
เทศบาลตำบลทางพูนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว โดยมีประเด็นการประเมินดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
ไม่มี
การดำเนินงาน การดำเนินงาน
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จากเกณฑ์ การประเมิ นกระบวนการจั ดทำแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เทศบาลตำบล
ทางพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2561 พบว่าผ่าเกณฑ์การประเมินครบถ้วน ร้อยละ 100
การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลทางพูน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ต.ค.63 – มี.ค.64)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
1. การวางแผน
เทศบาลตำบลทางพูน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ โดยผ่านการมส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมา
จัดทำโครงการพัฒนาพืน้ ที่ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อไป
เทศบาลตำบลทางพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2562 และที่เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้
2561
ยุทธศาสตร์

จำนว
น

2562

งบประมาณ

จำน
วน

2563

งบประมาณ

จำน
วน

2564

งบประมาณ

จำน
วน

งบประมาณ

2565
จำนว
น

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง 111 31,334,000 111 50,862,548 127 176,697,709 127 182,274,709 124 157,032,709
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
9
230,000 9
235,000 9
310,000 9
310,000
9
310,000
าติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง
การบริหาร
รวม

67 28,220,500 67 28,089,800 67
1

0.00

1

13

920,000 13

0.00

1

1,250,000 13

31,578,000 68

33,508,000

68

33,238,000

1

20,000

1

20,000

1,350,000 13

1,350,000

13

1,350,000

20,000

201 60,704,500 201 80,437,348 217 209,955,709 218 217,462,709 215 191,950,709
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2. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทางพูน ได้ประกาศใช้งบประมารรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ
29,697,471 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
รวม

11
4
34
7
56

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
6,190,000.00
50,000.00
22,252,471.00
1,205,000.00
29,697,471.00

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (รอบเดือน ต.ค.63 – มี.ค.64)
เทศบาลตำบลทางพูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา รวม 12 โครงการ จำนวนเงิน
10,504,845 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
รวม

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
2 998,000.00

โครงการ

-

-

10 12,069,395.00
3 746,231.00
15 13,813,626.00

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
-

10
2
12

10,319,995.00
184,850.00
10,504,845.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลทางพูน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยตาพุฒิ หมู่ที่
3 ตำบลทางพูน

2.

3.

4.

5.

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เหล็กสายปากช่องโครงสร้างพื้นฐาน
รพช. หมู่ที่ 3 ตำบล
ทางพูน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง ค่าใช้จ่ายในการ
การบริหาร
เลือกตั้ง
จ้างที่ปรึกษา วิจัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง ประเมินผล หรือ
การบริหาร
พัฒนา ระบบต่าง ๆ
ฯลฯ
โครงการจัดทำแผนที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
ภาษีและทะเบียน
การบริหาร
ทรัพย์สิน

โครงการป้องกันและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
6.
ลดอุบัติเหตุทางถนน
สังคม
ช่วงปีใหม่
โครงการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
7.
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สังคม
สถานศึกษา
โครงการจ้างเหมาครู
และบุคลากรทางการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
8.
ศึกษาโรงเรียน
สังคม
อนุบาลเทศบาล
ตำบลทางพูน
อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดสำนักงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ คณะกรรมการ
9.
สังคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ)ตามโครงการ
อาหารกลางวัน
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ปากช่อง โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
10.
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
สังคม
ทางการเรียนโรงเรียน
บ้านปากช่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ โครงการจัดงาน
11.
สังคม
ประเพณีชักพระ
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ อุดหนุนที่ทำการ

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

500,000.00

499,000.00

0.00

1,000.00

500,000.00

499,000.00

0.00

1,000.00

1,000,000.00

613,231.00

130,850.00

386,769.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

120,000.00

108,000.00

54,000.00

12,000.00

20,000.00

11,600.00

11,600.00

8,400.00

4,218,471.00

1,689,415.00

1,689,415.00

2,529,056.00

1,440,000.00

1,440,000.00

720,000.00

0.00

1,364,000.00

667,680.00

667,680.00

696,320.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

0.00
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สังคม

13.

ปกครองอำเภอเฉลิม
พระเกียรติตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
สังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
15.
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สังคม
14.

9,500,000.00

6,243,900.00

5,446,400.00

3,256,100.00

3,150,000.00

1,788,800.00

1,558,400.00

1,361,200.00

160,000.00

88,000.00

86,500.00

72,000.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 (รอบเดือน ต.ค.63 – มี.ค.64)
เทศบาลตำบลทางพูน เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
127 182,274,709

อนุมัติงบประมาณ
จำนวน
โครงการ

ลงนามสัญญา
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
6,190,000

4

50,000.00

--

34 22,252,471

10 12,069,395

9

310,000.00

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

68

33,508,000

1

20,000

-

-

13

1,350,000

7

1,205,000

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร
รวม

218 217,462,709

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

11

2.ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

56 29,697,471

2

เบิกจ่าย

3

งบประมาณ

998,000

746,231

15 13,813,626

-

10 10,319,995

2

184,850

12 10,504,845

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบเดือน ต.ค.63 – มี.ค.64) เทศบาลตำบลทางพูนมีการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีการกำหนดโครงการที่
จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 218 โครงการ มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญ ญัติจำนวน 56
โครงการ งบประมาณ 29,697,471 บาท
เทศบาลตำบลทางพู น ได้ มีก ารดำเนิ น โครงการตามปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือ น ต.ค.63 –
มี.ค.64) โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญารวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 22,137,471 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 10,504,845 บาท

ส่วนที่ 4
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลำดับ
วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค
ที่
1.
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) มากเกินไป ไม่สามารถนำ
โครงการมาดำเนินการได้ถึงร้อยละ 50 ของ
โครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565)
2.
3.

4.

การตั้งงบประมาณของโครงการ / กิจกรรม ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไม่
สอดคล้องกับงบประมาณหรือรายได้ของเทศบาล
การดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีการดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ไว้

การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1) ควรนำโครงการที่เป็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน
มาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถจัดสรร
งบประมาณดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนทุก
โครงการ
2) ควรเลือกโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามา
ดำเนินการก่อน
จัดทำโครงการ / กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณหรือรายได้ของเทศบาล

1) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญใน
การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ และ
รายงานผลปัญหาและอุปสรรค/ไว้อย่างต่อเนื่อง
2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการ
โครงการในระยะเริ่มแรกของงบประมาณ
เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการ
เบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่ง
ดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย
การประสานงานระหว่างส่วนราชการในเรื่องการ ส่วนราชการจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และ เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปียังเกิด
แผนดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณ
ความล่าช้า
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ส่งผลให้การ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน และ
การจัดทำงบประมาณฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน

36
ลำดับ
วิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค
ที่
5.
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมของ
เทศบาล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดิม

การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรม
ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น
2) การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรม ควรมีความหลากหลาย ไม่ควรเป็น
กลุ่มเดิม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วม
โครงการ / กิจกรรมของเทศบาลมากขึ้น

