รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้องกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และเพื่อให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่ แตกต่ างกั นมี จุ ดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รั บผิดชอบแต่ล ะแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา อบต. ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตาบล
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้ง รับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน อบต. ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยาย
แผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

-21. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ อบต. ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของ อบต.
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้องกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1. นายเฉลา คามกะสก
สมาชิกสภา อ.บ.ต.
กรรมการ
2. นายลาชวน อ่วมชัยภูมิ
สมาชิกสภา อ.บ.ต.
กรรมการ
3. นายบุญถม ช่างแกะ
สมาชิกสภา อ.บ.ต.
กรรมการ
4. นายสุธี ประโมชิน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
5. นายสุวรรณ หมู่หัวนา
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
6. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องฯ ผู้แทนส่วนราชการ
กรรมการ
7. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ผู้แทนส่วนราชการ
กรรมการ
8. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
9. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
10. นางวัญเพ็ญ อุ่นแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายใจ แทนสา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

-3คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม
2. ดาเนินการติดตามและประเมิ นพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
อบต.ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วั ด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสั มภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติ ด ตามและประเมิ น ผลจะน าวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตในการติ ด ตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วั ตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความ
เป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏใน
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

-42.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การการน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี ห ลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับ
รายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตาม
สายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา มีอานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ธันวาคม
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตาบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป็ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล การติ ด ตามผลรวมทั้ ง โดยการพิ จ ารณาเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ คิ ด สร้ า งไว้ เ พื่ อ ใช้ ในการติ ดตามและประเมิ นผล
เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แ บบสอบถาม (Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบ
สังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวม
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริง มาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน
ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพท าให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

-62. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับ ผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview)
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้การสังเกต
เพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการ
ดาเนิ น การสั งเกต (1) การสั งเกตแบบมีส่ ว นร่ว ม (Participant observation) เป็นวิธีการสั งเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

-73.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เ กี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่นสี่ ปี และการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่ างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปั ญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ สามารถ
วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตาม
อานาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากร แต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสาน
การทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมาย เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบล
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
1.1 วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (VISION) เพื่อแสดงสถานการณ์
ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ จึงกาหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“ภายในปี 2564 ตาบลซับสมบูรณ์น่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตในตาบล
ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ มีดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(2) การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ คลอบคลุมทุกช่วงวัย
(3) การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์
(4) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
(5) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและด้านนันทนาการ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
(2) การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
(1) การบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
(2) การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
(3) การก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง
(4) การก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้า
(5) การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
4) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดการระบบบาบัด และกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แนวทางการพัฒนา
(1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
(2) การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
(3) การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ
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ส่วนที่ 3
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มอื กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบรายงาน เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ และการหาผลสั ม ฤทธิ์ โดยรู ป แบบต่ า ง ๆ
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตาม
และประเมินผล (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ
แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์.........................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอ.บ.ต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอ.บ.ต.
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอ.บ.ต.ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของอ.บ.ต.
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอ.บ.ต.ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาอ.บ.ต.
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไม่มีการ
ดาเนินการ

-11แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ กาหนดไว้ภ ายใต้ แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลและชุมชนให้น่าอยู่
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

รวม

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุในข้อบัญญัติ
แผนพัฒนา
(นาไปปฏิบัติ)
ท้องถิ่น
47
19
6
2
221
15
6
2
13
7
286
45

-12การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิน่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทา
และประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสื อสั่ งการดังกล่าว คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 –
๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๒๕
๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์
(๕)
(๕)
๓.๒ พันธกิจ
(๕)
(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(๕)
(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๐)
(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(๑๕)
(๑๕)
รวม
๑๐๐
๑๐๐

-13๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่ง
ที่ส่ งมาด้ว ย ๒ หน้ า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐
8
๑๐
8
๑๐
8
๑๐
9
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๓)
(๓)
(๕)
(๕)
(๓)
(๓)
(๔)
(๔)
(๕)
(๕)
(๓)
(๓)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๔)
(๔)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๓)
(๓)
๑๐๐
93

-14การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ ผู กพัน / ลงนามในสั ญญา จานวนเงิน 15,624,812.37 บาท
ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวนเงิน 15,624,812.37 บาท สามารถจาแนกตามแผนงาน ได้ดังนี้
แผนงาน/งาน

จานวน
โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

64

4,511,871.67

2. แผนงานการศึกษา

34

2,455,295.16

3. แผนงานสาธารณสุข

4

230,855.53

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5. แผนงานการเกษตร

5
4

274,870
18,000

6. แผนงานงานรักษาความสงบ

11

356,382.58

7. แผนงานเคหะและชุมชน
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
10. แผนงานการพานิชย์

32

2,196,122.67

3

20,000

3

165,000

4

82,578.76

11. แผนงานงบกลาง

7

5,313,796

171

15,624,812.37

รวม

-15รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ที่มีการเบิกจ่ายและดาเนินการ
แยกตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ที่

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

250,000

238,755

2

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดชื้อเก้าอี้ทางาน

5,000

5,000

3

จัดชื้อเก้าอี้ทางาน แบบพนักพิงสูง

13,500

9,000

4

เครื่องดูดฝุ่น

14,000

5

จัดชื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน

5,500

5,500

ดาเนินการแล้ว

6

จัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

4,300

4,300

ดาเนินการแล้ว

7

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงราชการ
ที่ 10
รวม

50,000

50,000

ดาเนินการแล้ว

1

โครงการ

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

11,245

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

4,500

ดาเนินการแล้ว

14,000

ไม่ดาเนินการ

รวม 7 โครงการ ดาเนินการ 6 โครงการ

แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

1

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

6,680

3,320

ดาเนินการแล้ว

2

เก้าอี้ทางาน

5,000

5,000

ดาเนินการแล้ว

3

โต๊ะทางาน

6,000

6,000

ดาเนินการแล้ว

รวม

รวม 3 โครงการ ดาเนินการ 3 โครงการ

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ

1

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม พรบ.จัดชือ้
จัดจ้างภาครัฐ
โครงการออกสารวจภาษีบารุงท้องที่และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

2

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

30,000
12,000

12,000

รวม 2 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ

โอนลด

โอนเพิ่ม

30,000

-

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

-16แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1

ค่าใช้จ่ายจัดเวรยามประจาจุดตรวจ
อบต.
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน
ดับเพลิง
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ อป.พร.อบต.ซับ
สมบูรณ์
โครงการวันอาสาสมัคร อป.พร.

100,000

ดาเนินการแล้ว

30,000

ดาเนินการแล้ว

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
สมาชิก อป.พร.
รวมแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

2
3
4
5

การเบิกจ่าย

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

20,000

20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

20,000

17,000

ไม่ได้ดาเนินการ

100,000

50,000

ไม่ได้ดาเนินการ

รวม 5 โครงการ ดาเนินการ 2 โครงการ

แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ซับสมบูรณ์
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา
ค่าจัดชื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด
24,000 บีทียู
อุดหนุนส่วนราชการ

2
3
4

รวมแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

โอนลด

โอนเพิ่ม

30,000

17,400

12,000

489,120

551,080

140,000

140,000

ดาเนินการแล้ว

50,000

50,000

ดาเนินการแล้ว

62,000

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

600

ดาเนินการแล้ว

40

ดาเนินการแล้ว

รวม 4 โครงการ ดาเนินการ 3 โครงการ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

1

50,000

50,000

ดาเนินการแล้ว

2,120,000

2,120,000

ดาเนินการแล้ว

5

โครงการสืบสานอนุรักษ์ วันสงกรานต์
วันผู้สูงอายุ
เงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน 6
โรงเรียน
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
โครงการสืบสานวันวิสาขบูชา

5
6

2
3

7

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

40,000

40,000

ไม่ได้ดาเนินการ

20,000

20,000

ไม่ได้ดาเนินการ

โครงการหล่อเทียนพรรษา

30,000

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมจัด
การศึกษาท้องถิ่น

20,000
30,000

ไม่ได้ดาเนินการ
30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

รวมแผนงานการศึกษา

รวม 7 โครงการ ดาเนินการ 2 โครงการ
-17-

แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

1

โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย
โครงการสารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
รวมแผนงานสาธารณสุข

220,000

220,000

30,000

33,000

2
3

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว
3,000

3,000

ดาเนินการแล้ว

3,000

ไม่ได้ดาเนินการ

รวม 3 โครงการ ดาเนินการ 2 โครงการ

แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1

ค่าจัดชื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต
ค่าจัดชื้อแบบหล่อคอนกรีต

2
3
4
5
6
7
8
9
10

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2
จัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
อุดหนุนไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
3 บ้านหินตั้ง
อุดหนุนไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
7 บ้านซับบอน
อุดหนุนไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
5 บ้านซับแดง
อุดหนุนไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
1 บ้านนาจาน
อุดหนุนไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
11 บ้านหนองไผ่ทอง
อุดหนุนไฟฟ้าโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงส่าง
หมู่ 10 บ้านซับเจริญ

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

7,500

7,500

ดาเนินการแล้ว

8,000

8,000

ดาเนินการแล้ว

30,000

30,000

ดาเนินการแล้ว

7,900

7,900

ดาเนินการแล้ว

26,451

50,000

23,548

ดาเนินการแล้ว

300,000

300,000

ดาเนินการแล้ว

120,000

120,000

ดาเนินการแล้ว

90,000

90,000

ดาเนินการแล้ว

85,587

85,587

ดาเนินการแล้ว

44,413

44,413

ดาเนินการแล้ว

รวม 10 โครงการ ดาเนินการ 10 โครงการ

-18แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1

10,000

10,000

ดาเนินการแล้ว

60,000

60,000

ดาเนินการแล้ว

20,000

20,000

ดาเนินการแล้ว

4

โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(อุดหนุนอาเภอ)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(อุดหนุนจังหวัด)
โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน

20,000

19,375

ดาเนินการแล้ว

5

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

20,000

20,000

ดาเนินการแล้ว

6

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

20,000

19,995

ดาเนินการแล้ว

7

โครงการขับเคลื่อนกองทุนขยะเป็นบุญ

55,000

8

โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

20,000

9

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

10

อุดหนุนสาวนราชการ

85,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มของ
ชุมชน

รวม 10 โครงการ ดาเนินการ 7 โครงการ

2
3

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

55,000

การดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
30,000

85,000

ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว

แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทาง
พระราชดาริ
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

รวมแผนงานการเกษตร

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

โอนลด

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

30,000

30,000

ไม่ได้ดาเนินการ

25,000

25,000

ไม่ได้ดาเนินการ

รวม 2 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการ 2โครงการ

โอนเพิ่ม

-19แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

1

ก่อสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ 2 ห้อง)

95,000

95,000

ดาเนินการแล้ว

2

ก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่น ศพด.

123,000

123,000

ดาเนินการแล้ว

3

โครงการก่อสร้างฝ่ายน้าล้นแบบรถข้ามได้
ข้ามลาห้วยยาง หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงถนนดินโยยเสริมหินคลุก
ผิวทาง บ้านซับเจริญ ม. 10
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับเจริญ ม. 10
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง ม. 8
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน ม. 1
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านนาตับเต่า – ลาห้วยสามหมอ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านนาตับเต่า ถนน ขก.ถ 96009 – ทาง
หลวง 229
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับ
แดง ถนน ขก.ถ. 96-003 สายทางหลวง
229
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองหญ้าปล้อง ถนน ขก.ถ. 96-007 –
บ้านหินตั้ง

261,000

260,000

1,000

ดาเนินการแล้ว

293,000

291,000

2,000

ดาเนินการแล้ว

85,000

83,000

2,000

ดาเนินการแล้ว

498,000

483,000

2,000

ดาเนินการแล้ว

382,000

379,000

3,000

ดาเนินการแล้ว

7,329,900

3,659,000

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ดาเนินการแล้ว

9,333,000

4,592,651

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ดาเนินการแล้ว

3,656,900

2,700,000

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ดาเนินการแล้ว

4,704,100

3,670,000

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ดาเนินการแล้ว

4
5
6
7
8
9
10
11

รวมแผนงานการเกษตร

โอนลด

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ

รวม 11 โครงการ ดาเนินการ 11 โครงการ

แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

1

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

109,500

101,377.64

8,122.36

ดาเนินการแล้ว

2

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,850,000

6,806,900

43,000

ดาเนินการแล้ว

3

สมทบกองทุนเงินทดแทน

5,000

4,707.17

292.83

ดาเนินการแล้ว

4

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,217,600

2,136,800

80,800

ดาเนินการแล้ว

5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000

49,500

2,000

500

ดาเนินการแล้ว

6

สารองจ่าย

975,231

957,150

100,000

61,081

ดาเนินการแล้ว

7

สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (สป.สช.)

110,000

110,000

รวมแผนงานงบกลาง

ดาเนินการ 7 งาน

โอนลด

57,000

โอนเพิ่ม

ยอดเงินคงเหลือ

การดาเนินการ
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สรุป

70

จานวนโครงการที่ทั้งหมด
จานวน 71 โครงการ
จานวนโครงการที่ดาเนินการ
จานวน 55 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของโครงการที่ดาเนินการ
จานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 16 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 22.54 ของโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบครงการกับการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามในสัญญา และการเบิกจ่ายงบประมาณ
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จานวนโครงการ

เซ็นสัญญา

การเบิกจ่าย
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ส่วนที่ 4
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดาเนินการ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมท้องถิ่น ในระดับ ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล
อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลและ
เขต อปท.ข้ า งเคี ย ง ซึ่ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น กั บ สภาพแวดล้ อ มภายใต้ สั ง คมในปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์ ส ภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้
๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
(๑) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อาเภอ เกษตรอาเภอ ปศุสัตว์อาเภอ
โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ เป็นต้น
(2) มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นที่ เช่น ธนาคาร ธกส. สาขาโคกโพธิ์ไชย
(3) มีสถานศึกษาระดับประถม/มัธยมในพื้นที่
(4) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
(5) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟ้าสาขาโคกโพธิ์ไชย
(6) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการหมู่บ้านละ ๒ แสน
(7) มีศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ ระดับท้องถิ่น
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
(๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทาให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
(๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทาบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับขี่
(๓) ปัจจุบันองค์การบริ ห ารส่ว นตาบล มีงบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ
ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ
ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมิน ผลโดยกาหนดให้ มีการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตราวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้
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๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
(๑) ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง
(2) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(5) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
(6) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
(7) ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
(8) องค์การบริหารส่วนตาบล มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
(9) มีหอกระจายข่าวหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
(๑0) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเพื่อสวัสดิการ ธนาคารขยะฯลฯ
(๑1) มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านที่เข้มแข็งในชุมชน
๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)
(1) ราษฎรรายได้น้อย ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาให้
ขาดรายได้ไม่เพียงพอ
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้อง
นามาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
(๕) ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
(๖) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
(๗) ไม่มีส ถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโ รงงานขนาดใหญ่ ในพื้นที่เพื่อจ้างแรงงานคน
ท้องถิ่น
(๘) องค์การบริหารส่วนตาบล ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข
(๙) ไม่มีตลาดสดที่ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบล
********************************

