รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจาปี ๒๕๖๓

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

จัดทาโดย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจาปี ๒๕๖๓
--------------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) ระบุว่า “รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี...”
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจาปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓)
เทศบาลต าบลมวกเหล็ ก จึ งประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์เสนอความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจาปี ๒๕๖๓
ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
……………………………………………….………….
ตามที่เทศบาลตาบลมวกเหล็กได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑-๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑-๒ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑-๒ ไปแล้วนั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ทุกฉบับแล้ว สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้
๑.๑ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) *ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) **บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) **หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา ๕๑*** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๙) เทศพาณิชย์
๑.๒ วิสัยทัศน์
“เมืองไร้มลพิษ วิถีชีวิตดั่งเดิม ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเด่น มุ่งเน้นการศึกษา
นาพาชุมชนให้ยั่งยืน มีความสุขบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
๑.๓ พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ
ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพระบบบริหารงานองค์กรและประสิทธิภาพขององค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. เพื่อให้มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
๓. เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนปราศจากมลพิษ
๔. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี
๕. เพื่อให้มีเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย
๖. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน
๗. เพื่อส่งเสริมให้สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีส่วนร่วมในสังคม
๘. เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้
๑๐. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑.๖ ค่านิยมหลักของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม
๓. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๑๐. การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน

แบบที
1. ่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ
ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....................................เทศบาลตาบลมวกเหล็ก.........................................
๒. รายงานผลการดาเนินงาน
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินงาน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

/

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

/

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

/

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

/

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

/

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

/

ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

/

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

/

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพและภารกิจหลัก

/

๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น

/

๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

/

๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

/

๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

/

๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

/

๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

/

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

/

๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

/

๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

/

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

