ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
.......................................................
ด วยองค การบริห ารส ว นจังหวัดน าน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดสรุปและรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาและการ
แปลงแผนพั ฒ นาขององค การบริห ารส วนจังหวัดน านไปสูการปฏิ บัติ ประจําปงบประมาณ 2561 ตามแบบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผล (แนบทายประกาศ)
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 29 (3) จึงไดแจงประกาศมาใหทราบโดยทั่ว
กั
น
ประกาศ ณ

วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายนรินทร เหลาอารยะ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน

คํานํา
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดจัดทําและประกาศการใชแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด (พ.ศ.2561- 2564) เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการแก ป ญ หา
ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด โดยการนําแผนงาน/โครงการพัฒนาในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตราเปน
ขอบั ญ ญั ติองค การบริห ารสวนจั งหวัดน าน เรื่อง งบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
และเพื่อใหการดําเนินโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว กระทรวงมหาดไทยไดมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ข อ 28 กําหนดใหผูบ ริห ารทองถิ่น แตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหมีอํานาจในการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ซึ่งมีหนาที่ใน
การกํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา/ดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูที่เกี่ยวของตามระเบียบได
ทราบ
และเพื่อใหการติดตามแลประเมินผลแผนงานและโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ใน
รอบปงบประมาณ 2561 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส โดยคํานึงถึงความคุมคา ตามผลผลิต เปาหมาย
และวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนาน จึงมีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการชวยติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาขององค ก ารบริห ารสว นจังหวัดน านให มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เกิ ด ประโยชน สู งสุ ดต อ
ประชาชน ในการนี้องคการบริหารสวนจังหวัดนาน จึงขอขอบพระคุณผูที่เกี่ยวของที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชน
และหวังวาผลการประเมินนี้จะถูกนําไปใชในการบริหารงานตอไป
\

คณะผูจัดทํา
ตุลาคม 2561

สารบัญ
หนา
1
2
3
4
5
6
7

บทสรุปผูบริหาร
บทนํา
แนวทางการประเมิน
อํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนาน
แนวทางการพัฒนาจังหวัด
สรุปผลการดําเนินงานโครงการกันเงินเบิกจายในปถัดไปประจําปงบประมาณ 2561
สรุปผลการประเมิน
7.1 ผลการดําเนินงานพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว
- ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกร
7.2 ผลการดําเนินงานพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกร

ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน
- ตัวอยางแบบสอบถาม

ชื่อเรื่อง

บทสรุปผูบริหาร

: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน
: กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ปงบประมาณ : 2561

รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด น า น
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ29(3) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการ
ดําเนิน งาน ความคืบ หน า ป ญหาอุป สรรค ของโครงการตามวัตถุป ระสงคและแผนพั ฒ นาองคการบริหารสวน
จังหวัดนานประจําปงบประมาณ 2561 และเพื่อวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงาน เพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การพิ จ ารณาสํ า หรับ ผู บ ริ ห ารในด านความสอดคลองของแผนพั ฒ นา ฯ และงบประมาณ รวมถึงการจัด สรร
งบประมาณในปตอไปได ขอมูลจากการประเมินผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคของโครงการตามยุทธศาสตร
ของแผนพัฒ นาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดขอมูลเชิงวิเคราะหความสอดคลองของโครงการและการใช
งบประมาณตามยุทธศาสตร เปนการประเมินผลความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการนําโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไปปฏิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดนาน ขอมูลที่ใชในการประเมินสวนใหญมาจาก
การรายงานของหนวยงานตางๆ ครอบคลุมแผนงาน ในชวงปงบประมาณ 2561 ระยะเวลาดําเนินการประเมินผล
ใชขอมูลการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ประชากร (Population) คือ ประชาชน
กลุมเปาหมายที่จะทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน โดยทําการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลให ค รบทุ ก ด า น ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น รวม 15 อํ า เภอ ทั้ ง 7 ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง นี้
คณะอนุกรรมการชวยติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดจัดทําแผนการติดตาม
และประเมินผลฯ โครงการตามแผนดําเนินการองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2561ใน
อัตรารอยละ 20 ของโครงการทั้งหมด โดยอาศัยหลักสถิติการวิเคราะหขอมูล ฝายตรวจติดตามและประเมินผล
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดรวบรวมขอมูลที่ไดรับกลับคืนมาแลวนํามาจัดลําดับ
ขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลในโปรแกรมวิเคราะหเชิงสถิติ (Statistics Package for the Social Sciences –
SPSS) และประมวลผลดวยคอมพิวเตอรเพื่อจะไดแปลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด ในปงบประมาณ 2561
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดแสดงบทบาทโดยการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ตามที่กฎหมายกําหนดไว รายละเอียดปรากฏตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2561 ซึ่งสามารถจําแนก จํ านวนโครงการและงบประมาณในแต ละยุทธศาสตร เปรียบเทีย บกั บ
จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนจังหวัดนาน หวงระยะป พ.ศ. 2561 ดังนี้
-

ยุทธศาสตร

1. โครงสรางพื้นฐาน
2. การทองเที่ยว
3. การเกษตร
4. ระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
55. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. คุณภาพชีวิต
7. บริหารจัดการองคกร
รวม

แผนพัฒนาสีป่  (2561-2564)
จํานวนโครงการ/งบประมาณ
(หวงป 2561)

แผนการดําเนินงาน 2561
จํานวนโครงการ/งบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ตามแผน
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
ตามแผน
ดําเนินงาน

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

296
24
236

599,888,380
18,742,000
439,458,200

53
4
30

97,411,500
2,920,000
47,417,000

25.98
1.96
14.71

50.98
1.53
24.82

134

44,840,484

29

17,292,553

14.22

9.05

44

83,380,400

9

1,580,000

4.41

0.83

97
153

325,393,000
206,819,520

15
64

8,621,000
15,827,900

7.35
31.37

4.51
8.28

984

1,718,483,984

204

191,069,953

100

100

ในปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อไปดําเนินกิจกรรม/
โครงการในยุ ทธศาสตรด านโครงสร างพื้ น ฐาน มากเปน อัน ดับ หนึ่ ง คิดเปน รอยละ 25.98 ของโครงการตาม
แผนการดําเนินการและคิดเปนรอยละ 50.98 ของงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของทองถิ่น
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และนโยบายของรัฐในการสงเสริมดานการทองเที่ยวของประชาชนให
มีความสะดวก ปลอดภัย

2.สรุป สัด สว นการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาองคก ารบริหารสว นจั งหวั ดน าน ป งบประมาณ
2561
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. โครงสรางพื้นฐาน
2. การทองเที่ยว
3. การเกษตร
4. ระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. คุณภาพชีวิต
7. บริหารจัดการองคกร
รวม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการตามแผนพัฒนา
โครงการตามแผนดําเนินการ
จํานวน
จํานวน
โครงการ จํานวนงบประมาณ โครงการ
จํานวนงบประมาณ
296
599,888,380
53
97,411,500
24
18,742,000
4
2,920,000
236
439,458,200
30
47,417,000
134
44,802,484
29
17,292,553
44
83,380,400
9
1,580,000
97
325,393,000
15
8,621,000
153
206,819,520
64
15,827,900
984

1,718,483,984

204

191,069,953

จากตารางแสดงสั ด ส ว นการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด น า น ใน
ปงบประมาณพ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนานไดใหความสําคัญตอการพัฒนาจังหวัดนาน ทุกยุทธศาสตร
การพั ฒ นาโดยพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณ เพื่ อไปดําเนิ น การกิจ กรรม/โครงการในแตล ะยุทธศาสตรใหมี ความ
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ครอบคลุมในพื้นที่ทุกอําเภอและสอดคลองกับงบประมาณรายได
ประจําป

3.สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนาน
จํานวนโครงการ/
งบประมาณตามแผน
ดําเนินการทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1. โครงสรางพื้นฐาน
2. การทองเที่ยว
3. การเกษตร

4. ระบบการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. คุณภาพชีวิต
7. บริหารจัดการองคกร
รวม

โครง
การ

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จ

ยังไมไดดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

23
1
27

งบประมาณ

33,486,245
1,920,000
43,915,250

โครง
การ

งบประมาณ

8,840,493.20

1

5,000,000

4

1,700,000

5

681,655

-

-

4

670,000

8
55
122

3,219,619
2,742,585
15,780,952.20

1
2
55

541,000
484,324.80
85,346,820

6
7
29

3,100,000
11,659,800
21,732,800

53
4
30

งบประมาณ

97,411,500
2,920,000
47,417,000

โครง
การ

28
1
1

งบประมาณ

53,995.402.49
200,000
96,600

โครง
การ

29

17,292,553

24

9

1,580,000

15
64
204

8,621,000
15,827,900
191,069,953

2
2
4

2,173,000
400,000
2,030,000

ในปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนดําเนินการดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 122 โครงการ งบประมาณ 15,780,952.20.- บาท
2. โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 55 โครงการ งบประมาณ 85,346,820.- บาท
3. โครงการ/กิจกรรม ที่ถูกยกเลิก จํานวนโครงการ 29 โครงการ งบประมาณ 21,732,800.- บาท

4. สรุปรายงานผลการติดตามโครงการตามแผนการติดตามขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ในรอบ
ปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนาน โดยคณะอนุกรรมการชวยติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดทําการติดตามและประเมินผลการนําโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนาน ไปปฏิบัติในเขตพื้นที่ จังหวัดนาน ตั้งแตชวงระหวางวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 31 มีนาคม 2561 ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี้
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางหลัก บานบวกแรด หมูที่ 5 ตําบลหมอเมือง เชื่อมตอ
บานหวยกอม หมูที่ 3 ตําบลน้ําปาย อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณ 1,925,000.- บาท
2. โครงการปรั บ ปรุ งถนนลํ าลองเข าสู พื้ น ที่ ก ารเกษตร บ านนาก อ หมู ที่ 1 ตํ าบลเจดี ย ชั ย
เชื่ อมตอบ านขอน หมู ที่ 1 ตําบลปว อําเภอป ว จังหวัดนาน ประจําป งบประมาณ 2560
งบประมาณ 1,747,000.- บาท
3. โครงการปรั บ ปรุ งถนนลูกรังเขาสูพื้ น ที่ก ารเกษตร บ านปู คา หมูที่ 5 ตําบลริม เชื่ อมต อ
บานนาหนุน 3 หมูที่ 7 ตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณ 996,000.- บาท
4. โครงการก อสรางถนนเชื่ อมระหว างตํ าบล บ านวังยาว หมูที่ 7 ตํ าบลแม ส า ถึ งบ านใหม
เจริญราษฎร หมูที่ 4 ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ
2560 งบประมาณ 495,000.- บาท
5. โครงการปรับ ปรุ งถนนลําลองเขาสูพื้ น ที่การเกษตร บานปงหนึ่ง หมูที่ 9 ตําบลเจดียชัย
เชื่ อ มต อ บ า นน้ํ า ฮาว หมู ที่ 7 ตํ า บลจอมพระ อํ า เภอท า วั ง ผา จั ง หวั ด น า น ประจํ า ป
งบประมาณ 2560 งบประมาณ 1,926,000.-บาท
6. โครงการปรับปรุงถนนลําลองเขาสูพื้นที่การเกษตร สายหวยขุนคํา - หวยหาด - หวยมวง
บานใหมไชยมงคล หมูที่ 7 ตํ าบลแงง เชื่อมตอบานใหมวังเคียน หมูที่ 2 ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2560 งบประมาณ 1,596,000.- บาท
7. โครงการปรั บ ปรุ งซ อ มแซมถนนเข าสู พื้ น ที่ ก ารเกษตร (โดยการลงหิ น คลุ ก บดอั ด แน น )
บ านทุ งรวงทอง หมู ที่ 12 ตํ าบลบ อ แก ว อํ าเภอนาหมื่ น เชื่ อมต อ บ านไร น้ํ าหิ น หมู ที่ 5
ตํ า บลสถาน อํ า เภอนาน อ ย จั ง หวั ด น า น ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 งบประมาณ
1,546,000.- บาท
ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน โดยคณะอนุกรรมการ
ชวยติด ตามและประเมิน ผลฯ ได ติด ตามและประเมินผลการดําเนิ น โครงการตามแผนดํ าเนิ นงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนาน ในหวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ซึ่งแลวเสร็จ (รายละเอียดตาม
เอกสารรายงาน สวนที่ 7 รายงานผลการติดตามโครงการ) พบวาประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการตางๆ
อยางสูงสุด ประชาชนรวมถึงหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่มีสวนรวมในการตรวจสอบ
รวมถึงใหขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ที่เปนโครงการปรับปรุงหรือ
กอสรางถนนดิน ลูกรังเขาสูพื้น ที่การเกษตรของประชาชน ควรมี การบดอัดลงหิน กรวดทรายลงไปดวย เพื่อให
โครงการมีความยั่งยืน คุมคากับงบประมาณ

1. บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอันประกอบดวย แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาแผนพัฒนาสามป และแผนดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา นอกจากนี้ตามระเบียบที่อางถึงยังกําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อสรางระบบติดตามและประเมินผลที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานตามแผน และบงชี้ผลการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร
โดยการติ ด ตามเป น การตรวจสอบในระหวางการดําเนิ น กิ จ กรรมตามโครงการ สว นการประเมิ น ผลเป น การ
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินการโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรค ของโครงการตาม
วัตถุประสงคและแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2561
1.2.2 เพื่อวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงาน เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพิจารณาสําหรับ
ผูบริหารในดานความสอดคลองของแผนพัฒนาฯ และงบประมาณ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในปตอไป
1.3 เปาหมายหรือผลลัพธที่ไดจากการประเมิน
1.3.1 ไดขอมูลจากการประเมินผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคของโครงการตามยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
1.3.2 ได ข อ มู ล เชิ ง วิ เคราะห ค วามสอดคล อ งของโครงการและการใช ง บประมาณตาม
ยุทธศาสตร
1.4 ขอบเขตการประเมิน
1.4.1 เปนการประเมินผลความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการนําโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนานไปปฏิบัติในเขตพื้ นที่จังหวัดนาน โครงการตามแผนพัฒ นาองคการบริหาร
จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.4.2 ขอมูลที่ใชในการประเมินสวนใหญมาจากการรายงานของหนวยงานตางๆ ครอบคลุม
แผนงาน ในชวงปงบประมาณ 2561
1.5 ระยะเวลาดําเนินการประเมินผล
ใชขอมูลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

1.6 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
และคณะอนุกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
1.2 คั ด เลื อกโครงการในแตยุท ธศาสตรการพั ฒ นาตามแผนที่ได ดําเนิ น การในแตล ะป ที่ ได
ดําเนินการแลวเสร็จ
1.3 จัดทําแบบสอบถามเพื่อติดตามผลการประเมิน (ประเมินดวยเกณฑความพึงพอใจและการมี
สวนรวมของประชาชน ตอการนําโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดนานไปปฏิบัติในเขตพื้นที่) และใชแบบ
สั ม ภาษณ โดยคณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองคก ารบริห ารส ว นจังหวัด น าน ทํ าการ
สัมภาษณประชาชนที่ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ
1.4 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ออก
ติดตามและประเมินผลตามพื้นที่ดําเนินโครงการที่ไดคัดเลือกไว และแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนตามพื้นที่
โครงการที่ดําเนินการ และประชาชนตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
1.5 กองแผนและงบประมาณ เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน และรวบรวมไวเพื่อประเมิน
1.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป

2. แนวทางการประเมิน

2.1. รูปแบบการประเมิน
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค การบริหารส วนจั งหวัดนาน ตามคําสั่ ง
องค การบริ ห ารส ว นจั งหวั ดน า น ที่ 915/2560 ลงวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560 มีม ติ เห็ น ชอบในการกํ าหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2561
โดยให มีการจั ดทํ าประกาศ แต งตั้ ง คณะอนุ กรรมการติดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาองคการบริห ารสว น
จังหวัดนาน และใหคณะอนุกรรมการชวยติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน จัดทํา
แผนการติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ โครงการตามแผนดํ า เนิ น การองค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด น า น ประจํ า ป
งบประมาณ 2561โดยเนนการติดตามและประเมินผลทั้งในเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณ
2.2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
และคณะอนุกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
2.2.2 คัดเลือกโครงการในแตยุทธศาสตรการพัฒ นา ตามแผนที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ
2561 ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
2.3.3 จัดทําแบบสอบถามเพื่อติดตามผลการประเมิน (ประเมินดวยเกณฑความพึงพอใจและ
การมีสวนรวมของประชาชน ตอการนําโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดนานไปปฏิบัติในเขตพื้นที่)
2.2.4 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ออก
ติดตามและประเมินผลตามพื้นที่ดําเนินโครงการ ที่ไดคัดเลือกไว โดยแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนตามพื้นที่
โครงการที่ ดํ าเนิ น การ และประชาชนตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น ไดอย างอิ ส ระและสัมภาษณ
ประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการตามแบบสัมภาษณที่กําหนดไว
2.2.5 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนาน เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน
และรวบรวมไวเพื่อประเมิน

2.2.6 เสนอรายงานผลการติ ดตามและการประเมิน ผลให คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารทราบ
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป และปดประกาศในที่เปดเผยเพื่อใหประชาชนรับทราบผลการ
ประเมินโดยทั่วถึงกันไมนอยกวาสามสิบวัน
2.3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.3.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุมเปาหมายที่จะทําการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน โดยทําการติดตามและประเมินผลใหครบทุกดาน ในเขตพื้นที่
จังหวัดนาน รวม 15 อําเภอ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร ทั้งนี้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนาน ไดจัดทําแผนการติดตามและประเมินผลฯโครงการตามแผนดําเนินการองคการบริหารสวน
จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2561 ที่แลวเสร็จ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
จํานวนโครงการ
= 49
คํานวณ
= 49x20
= 9.8 = 9
100
= 49
= 5.4 = 5
หาคา I (อันตรภาคชั้น)
9
วิธีสุมตัวอยาง อยางมีระบบ
จุดเริ่มตนสุมกําหนดคา R ตัวเริ่มตน
=
1
โครงการ/กิจกรรมที่
1
R+I =
1+5
=
6
โครงการ/กิจกรรมที่
2
R+2I =
1+2(5)
=
11
โครงการ/กิจกรรมที่
3
R+3I =
1+3(5)
=
16
โครงการ/กิจกรรมที่
4
R+4I =
1+4(5)
=
21
โครงการ/กิจกรรมที่
5
R+5I =
1+5(5)
=
26
โครงการ/กิจกรรมที่
6
R+6I =
1+6(5)
=
31
โครงการ/กิจกรรมที่
7
R+7I =
1+7(5)
=
36
โครงการ/กิจกรรมที่
8
R+8I =
1+8(5)
=
41
โครงการ/กิจกรรมที่
9
ใหเรียงตามลําดับในแผนดําเนินการประจําปงบประมาณ 2558 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน
(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
5 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(6) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
9 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
10 ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(11) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
12 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
13 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
14 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
15 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(16) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
17 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
18 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
19 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
20 ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(21) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
22 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
23 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
24 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
25 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(26) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
27 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
28 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
29 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
30 ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(31) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
32 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
33 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
34 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
35 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(36) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
37 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
38 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
39 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
40 ชื่อโครงการ/กิจกรรม

(41) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
42 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
43 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
44 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
45ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(46) ชื่อโครงการ/กิจกรรม
47 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
48 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
49 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
50 ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2.3.2 กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการเลือกกลุมตัวอยางในครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยาง โดยไม
ตองอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน โดยการ
- เลือกตัวอยางแบบสะดวกและบังเอิญ (Accicdent Sampling) คือไมจําเพาะเจาะจงวาเปน
ใคร ไมกําหนดเพศ การศึกษา อายุ อาชีพ
- จํานวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดไวกอน (Quota Sampling) คือกลุมตัวอยางที่อยูภายในเขต
โครงการเพื่อติดตามและประเมินผล
- กลุ มตัวอยางแบบจํ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คื อผูที่จะตอบแบบสอบถามนั้ น
ตองเปนผูที่ไดรับประโยชนหรืออยูในชุมชนที่โครงการนั้น ดําเนินการอยู
2.4. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯใชแบบสอบถามที่
องคการบริหารสวนจังหวัดนานไดจัดทําไว เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ต อ การดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร ทั้ ง 7 ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด น า น
แบบสอบถามที่ ใช เป น แบบสอบถามความพึ งพอใจและการมี ส ว นรว มของประชาชน โดยแบ งแบบสอบถาม
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ระดับการศึกษา
สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการ
บริหารสวนจังหวัดนาน แยกเปน 5 ดาน ดังนี้
1. ดานขอมูลกอนการดําเนินโครงการ
2. ดานการจัดการกอสรางซอมแซม
3. ดานคุณภาพ
4. ดานความปลอดภัย
5. ดานการมีสวนรวม
สวนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม อื่นๆ
2.5. การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากนําแบบสอบถามไปแจกใหกับ ประชาชนในเขตพื้น ที่โครงการที่ดําเนิ นการนั้น ๆ ตอบ
แบบสอบถามแลวใหเก็บแบบสอบถามกลับคืนสงใหฝายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณองคการ
บริหารสวนจังหวัดนาน เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไปหรือคณะอนุกรรมการสัมภาษณประชาชนผูไดรับประโยชน
จากโครงการแลวทําการประเมินผลเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ
2.6. การวิเคราะหขอมูล
ฝายตรวจติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ได
รวบรวมขอมูลที่ไดรับกลับคืนมาแลวนํามาจัดลําดับขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลในโปรแกรมวิเคราะหเชิงสถิติ
(Statistical Package for the Social Sciences) และประมวลผลดวยคอมพิวเตอรเพื่อจะไดแปลผลขอมูลที่ได
จากแบบสอบถาม

2.7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลเนื่องจากเปนการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ เกณฑที่ใชวัด ใช
เกณฑวัดระดับความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชน ตอการดําเนินการตามโครงการตางๆขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (DescriptiveStatistics) โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยในการ
วัด ระดับความพึงพอใจและระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ
เกณฑคะแนนที่ใชในการวัดความพึงพอใจและการมีสวนรวมของประชาชน
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจนอย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
จากหลักการดังกลาว สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจและการมีสวนรวม
ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
แปลผล
0.00 – 1.49
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
1.50 – 2.49
ระดับความพึงพอใจนอย
2.50 – 3.49
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3.50 – 4.49
ระดับความพึงพอใจมาก
4.50 – 5.00
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2.8. การนําเสนอรายงานผล
การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
โดยจั ด ทํ าการรายงานผลรายงานผลการติ ด ตามเชิ งพรรณนา ในรู ป แบบตารางต า งๆ เพื่ อ ดู งา ย และแสดง
รายละเอี ย ดในประเด็ น คํ าตอบต างๆ ที่ ได จ ากแบบสอบถามของประชาชนครบทุ ก คํ าถามข อ เสนอแนะของ
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามและขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแลวรวบรวมจัดทําเปนรูปเลม เพื่อเสนอตอผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นและประชาชน ตอไป

3. อํานาจหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนาน
3.1 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มาตรา 45 กําหนดให องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนิน
กิจกรรมภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้
(1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
(2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น
(5) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น

(6) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498
เฉพาะภายในเขตสภาตําบล
(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(7 ทวิ) 29 บํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
บรรดาอํ า นาจหน าที่ ใดซึ่ งเป น ของราชการสว นกลาง หรือราชการสว นภู มิ ภ าค อาจมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45/1 30 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาองค การบริ ห ารส วนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัด ซื้อจัดจาง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวา
ดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา 46 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการ
สวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความยินยอมจากราชการสวน
ทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 47 กิ จ การใดเป น กิ จ การที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พึ ง จั ด ทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่
ถ าองค การบริห ารส ว นจั งหวั ด ไม จั ด ทํ า รั ฐ มนตรีโดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรีอาจมี คําสั่ งให ราชการ
สวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการนั้นได
ในกรณีที่ราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดทํากิจการ ตามวรรคหนึ่ง ใหคิด
คาใชจายและคาภาระตาง ๆ ตามความเปนจริงไดตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
มาตรา 48 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ
มาตรา 49 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการหรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทนองคการบริหาร
สวนจังหวัดได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดเสียกอน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทํากิจ การตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดสิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปไมได
มาตรา 50 การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชยอาจทํา
ไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ ทั้งนี้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจใหแ กอ งค กรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น

อื่น

(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(4) การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) การจัดการศึกษา
(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
(13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
(14) การสงเสริมการทองเที่ยว
(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอื่น
หรือจากสหการ
(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของทองถิ่น
(19) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(21) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(23) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตและ
กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(26) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ
และหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(29) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจ
และหนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
อาศัยอํานาจตามมาตรา 12(15) และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จึงประกาศกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด
1. ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

2. เปนการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด ที่มุง
ตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม และไมเขาไปดําเนินงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
จังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง
3. เข าไปดํ าเนิ น งานตามแผนงานหรือ โครงการในลัก ษณะที่ มี ความคาบเกี่ ย วต อเนื่ อง หรื อผู ที่ ได รั บ
ประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 1 แหงขึ้นไป
ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 1 องคการบริหาร
สวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้ คือ
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสรางและพัฒนา
ระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณในการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสมดุลและคุมคาทางเศรษฐกิจ
2. การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือมีการเกี่ยวเนื่องกันหลาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับ แผนงานโครงการที่ดําเนินการ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
3. การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพ
และมุ งต อ ผลสั มฤทธิ์ ในการพั ฒ นาการศึ กษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด
4. การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
ของจังหวัด
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําหนาที่เปน
องคกรหลักในการกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ในเขตจังหวัด
6. ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นใน
เขตจังหวัด
7. ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมถายโอน ที่องคการบริหารสวน
จังหวัด “มีหนาที่ที่ตองทํา”
ขอ 3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคจะกระทําไดแตเฉพาะ กรณีที่อยูใน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถดําเนินการเองได เนื่องจากเปน
งานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการไดดีกวาและผล
ของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดจะกระทําไดเปนกรณี ที่เรงดวน และจําเปนหากไม
ดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชนใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน
ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริมความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการใน
ลักษณะของการรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหสิ่งของหรือการ
เขาไปดําเนินการแทน
ขอ 4 หากมีปญหา ขอขัดของ ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตาม ที่กําหนดไวในข อ 1 ข อ 2 และข อ 3 ให ผู วาราชการจั งหวั ดทําหนาที่ ในการวินิ จฉัยและดําเนินการตาม
ประกาศนี้

4.แนวทางการพัฒนาจังหวัดนาน

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดกําหนดนโยบายการทํางานขึ้นในภายหลัง โดยการ
รวบรวมจากประเด็นตางๆ ที่เคยหาเสียงไวกับประชาชนมากําหนดเปนวิสัยทัศนการพัฒนา และนําไปจัดทําเปน
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ดังนี้
วิสัยทัศนองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
“ นาน.....เมืองแหงปญญา
ประชาคมเขมแข็ง
แหลงอารยธรรม
เกษตรกรรมยั่งยืน ”
4.1 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1) พัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีมาตรฐาน ครอบคลุม และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2) พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2
2.1)
2.2)
ยุทธศาสตรที่ 3
3.1)
3.2)
3.3)

การพัฒนาการทองเที่ยว
พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาการเกษตร
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
พัฒนาปรับปรุงเสนทางขนถายผลผลิตทางการเกษตร
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย การเกษตรที่เกื้อกูลตอธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.4) พัฒนาทางเลือกการตลาดสินคาการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4.1) สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ
4.2) อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
4.3) พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของจังหวัดนาน
4.4) สนับสนุนกิจกรรมของผูนับถือศาสนาทุกศาสนา
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5.1) สรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2) สนับสนุนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3) พัฒนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5.4) ปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติ
5.5) สนับสนุนพลังงานทางเลือก และยกระดับการปรับเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.1) สนับสนุน สงเสริมกิจการดานสาธารณสุข
6.2 ) สงเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการแกประชาชน
6.3 ) สนับสนุนการเฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง

6.4 ) สนับสนุน สงเสริมประชาคม และการมีสวนรวมของประชาชนรวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
ขององคกรชุมชน
6.5 ) สนับสนุน สงเสริมงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ
6.6 ) สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการองคกร
7.1 ) การประสานงานการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และบูรณาการกับ
หนวยงานอื่น
7.2 ) พัฒนาองคกรใหมีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
7.3 ) สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
7.4 ) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่มีสมรรถนะสูงสําหรับการปฏิบัติงาน
4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 28 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
คนหนึ่งทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
4.3 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร (คําสั่งตอทาย)

6.สรุปผลการประเมิน
6.1 การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ในปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดแสดงบทบาทโดยการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนาน ตามที่ กฎหมายกําหนดไว รายละเอียดปรากฏตามขอบัญญั ติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งสามารถจําแนก จํานวนโครงการและงบประมาณในแตละยุทธศาสตร

เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1,และ
ฉบับที่ 2 องคการบริหารสวนจังหวัดนาน หวงระยะเวลา 2561 ดังนี้
ยุทธศาสตร

1. โครงสรางพื้นฐาน
2. การทองเที่ยว
3. การเกษตร
4. ระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. คุณภาพชีวิต
7. บริหารจัดการองคกร
รวม

แผนพัฒนาสีป่  (2561-2564)
จํานวนโครงการ/งบประมาณ
(หวงป 2561)

แผนการดําเนินงาน 2561
จํานวนโครงการ/งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

296
24
236

599,888,380
18,742,000
439,458,200

53
4
30

134

44,802,484

44

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ตามแผน
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณตาม
แผนดําเนินงาน

97,411,500
2,920,000
47,417,000

25.98
1.96
14.71

50.98
1.53
24.82

29

17,292,553

14.22

9.05

83,380,400

9

1,580,000

4.41

0.83

97
153

325,393,000
206,819,520

15
64

8,621,000
15,827,900

7.35
31.37

4.51
8.28

984

1,718,483,984

204

191,069,953

100

100

ในปงบประมาณ 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อไปดําเนินกิจกรรม/
โครงการในยุ ทธศาสตรดา นโครงสรา งพื้ น ฐาน มากเป น อัน ดับ หนึ่ ง คิดเปน รอยละ 25.98 ของโครงการ ตาม
แผนการดําเนินการและคิดเปนรอยละ 50.98 ของงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของทองถิ่น
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และนโยบายของรัฐในการสงเสริมดานการทองเที่ยวของประชาชนให
มีความสะดวก ปลอดภัย
7. รายงานผลการติดตามโครงการ
7.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน โดยคณะอนุกรรมการชวยติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองคการ
บริหารส วนจังหวัดนาน ไดทําการติดตามและประเมิน ผลการนําโครงการขององคการบริห ารสวนจั งหวัดน าน
ไปปฏิบัติในเขตพื้นที่ จังหวัดนาน ตั้งแตชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ซึ่งไดดําเนินการ
แลวเสร็จ ดังนี้
1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางหลัก บานบวกแรด หมูที่ 5 ตําบลหมอเมือง เชื่อมตอ
บานหวยกอม หมูที่ 3 ตําบลน้ําปาย อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณ 1,925,000.- บาท
2. โครงการปรั บ ปรุ งถนนลํ าลองเข าสู พื้ น ที่ ก ารเกษตร บ านนาก อ หมู ที่ 1 ตํ าบลเจดี ย ชั ย
เชื่ อมตอบ านขอน หมู ที่ 1 ตําบลปว อําเภอป ว จังหวัดนาน ประจําป งบประมาณ 2560
งบประมาณ 1,747,000.- บาท
3. โครงการปรั บ ปรุ งถนนลูกรังเขาสูพื้ น ที่ก ารเกษตร บ านปู คา หมูที่ 5 ตําบลริม เชื่ อมต อ
บานนาหนุน 3 หมูที่ 7 ตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณ 996,000.- บาท

4. โครงการก อสรางถนนเชื่ อมระหว างตํ าบล บ านวังยาว หมูที่ 7 ตํ าบลแม ส า ถึงบ านใหม
เจริญราษฎร หมูที่ 4 ตําบลอายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ
2560 งบประมาณ 495,000.- บาท
5. โครงการปรับ ปรุ งถนนลําลองเขาสูพื้ น ที่การเกษตร บานปงหนึ่ง หมูที่ 9 ตําบลเจดียชัย
เชื่ อ มต อ บ า นน้ํ า ฮาว หมู ที่ 7 ตํ า บลจอมพระ อํ า เภอท า วั ง ผา จั ง หวั ด น า น ประจํ า ป
งบประมาณ 2560 งบประมาณ 1,926,000.-บาท
6. โครงการปรับปรุงถนนลําลองเขาสูพื้นที่การเกษตร สายหวยขุนคํา - หวยหาด - หวยมวง
บานใหมไชยมงคล หมูที่ 7 ตํ าบลแงง เชื่อมตอบานใหมวังเคียน หมูที่ 2 ตําบลเชียงคาน
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2560 งบประมาณ 1,596,000.- บาท
7. โครงการปรั บ ปรุ งซ อ มแซมถนนเข าสู พื้ น ที่ ก ารเกษตร (โดยการลงหิ น คลุ ก บดอั ด แน น )
บ านทุ งรวงทอง หมู ที่ 12 ตํ าบลบ อ แก ว อํ าเภอนาหมื่ น เชื่ อมต อ บ านไร น้ํ าหิ น หมู ที่ 5
ตํ า บลสถาน อํ า เภอนาน อ ย จั ง หวั ด น า น ประจํ า ป ง บประมาณ 2560 งบประมาณ
1,546,000.- บาท

ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นาน
.......................................................
ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไดมีคําสั่งที่ ๗๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไปแลว นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน เปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙(๔) จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ดังนี้
๑. นายบรรเจิด
ฝาระมี
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ประธานกรรมการ
๒. นางจารุณี
วงษทับทิม
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๖
กรรมการ
๓. นายวชิรพงค
สุวรรณโสภณ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๗ว กรรมการ
๔. นายมนตรี
สมมุติ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 กรรมการ
๕. นางสุณีย
อุปจักร
นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗
กรรมการ/
เลขานุการ
๖. นายอนุชา
อานา
นักวิชาการศึกษา ๗ว
กรรมการ/ผูชวยเลขาฯ
ใหคณะอนุกรรมการฯมีหนาที่ชวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯในการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจติดตามและประเมินผลฯที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายราเชนทร กาบคํา)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ที่ ๗๒๔ / ๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ จึงแตงตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ประกอบดวย
๑. รอยเอกอดุลย
อานุภาพบรรเจิด
กรรมการ/สมาชิกสภาทองถิ่น
๒. นายสงกรานต
อายุยืน
กรรมการ /สมาชิกสภาทองถิ่น
๓. นายพายัพ
สารเถื่อนแกว
กรรมการ /สมาชิกสภาทองถิ่น
๔. นางสุภาพ
สิริบรรสพ
กรรมการ / ผูแทนประชาคมทองถิ่น
๕. นายแชน
อะทะไชย
กรรมการ / ผูแทนประชาคมทองถิ่น
๖. ทองถิ่นจังหวัดนาน
กรรมการ / ผูทรงคุณวุฒิ
๘. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรรมการ / ผูทรงคุณวุฒิ
๙. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๑๐. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
กรรมการ
๑๐. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลปางคา
ก ร รม ก าร /ผู แ ท น ห น ว ย งา น
๑๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนาน
กรรมการ/ผูแทนหนวยงาน
ใหคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและติดตามผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ที่ ๙๕๘ / ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน
ตามที่ ไดมีคําสั่ งองคการบริห ารส วนจังหวัดน าน ที่ ๗๒๔/๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๒๖ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ไปแลวนั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริห ารสวนจังหวัดน าน เมื่อวัน ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนาน ดังนี้
(๑) นายราเชนทร
กาบคํา
ประธานกรรมการ
(๒) นายบรรเจิด
ฝาระมี
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายนรินทร เหลาอารยะ)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน

