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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาฝ่ายปกครองท้องที่ และประชาชน สามารถ
กากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบลวังตะเฆ่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ ปั จ จั ย หรื อทรั พ ยากรต่ าง ๆ ในการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวัง ตะเฆ่
ตรวจสอบ ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลา ที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็ น เครื่ องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒ นาได้อย่ างเป็ นรู ปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุ ดแข็ง
(strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากผู้ บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลั ด/รองปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้บริ หารระดับ
หัวหน้าสานัก/ผู้ อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลวังตะเฆ่ สภาพพื้น ที่และผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเฆ่
บทสรุป ของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพั ฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยื น
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่ งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนิน การตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น การเป็ น เพราะเหตุ ใ ด เกิ ด ปั ญ หาจากเรื่ อ งใด
จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่ อเป็ น เครื่ อ งมื อในการบริ ห ารราชการท้ องถิ่น ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลวัง ตะเฆ่
ซึ่ ง จะช่ ว ยตอบสนองภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็น ข้อมูล สาหรับ เร่งรัด ปรับ ปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริห ารการใช้จ่ ายงบประมาณขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
วังตะเฆ่
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กอง
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ
เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ บรรลุ วัตถุ ประสงค์กับ ให้ เกิด ประโยชน์ กั บ ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ย ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อ ง
ประชาชนในในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงาน ตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ตะเฆ่ คั ด เลื อ ก
จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่คัดเลือก จานวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
วังตะเฆ่ ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่ นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่เพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
วังตะเฆ่ ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ดังนี้
2.1 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตการติ ด ตามและประเมิ น ผล การติ ด ตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนด
ตัว ชี้วั ด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้ ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็ น ผู้ รั บผิ ดชอบ ใครเป็ น ผู้ ใช้ผ ลการติดตาม
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร
ต้องการให้ ร ายงานผลอย่ า งไร มี ข้อ เสนอแนะในการติดตามผลอย่ า งไร ซึ่งการศึก ษาดั งกล่ า วอาจใช้วิ ธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็ นรายงานเชิงเทคนิ คซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็น มาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุ ป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
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2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็ น ซึ่ง ได้ จากการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั งตะเฆ่
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนสูง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่เสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนิ น การอย่างน้ อยปี ละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนธัน วาคมของทุกปี
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
3. การรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29(3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ต่อผู้ บริ ห ารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้ บริ ห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ

รายงานผล

นายก อบต.

เสนอ

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม
นายก อบต.

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

สภาท้องถิ่น

เสนอ

นายก อบต.

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโนนสูงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลื อกใช้เครื่ องมือและเทคนิ ควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถิ่น
ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้น หรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรั บปรุง แก้ไขแล้ ว จึ งน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
วังตะเฆ่กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วังตะเฆ่
1.2 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรั พยากรส าหรั บการดาเนิ น การติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่มาปฏิบัติงาน
1.3 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วั ดได้ จากช่ อ งปี งบประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.5 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 ละ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และ
อาจรวมถึงอาเภอหนองบัวระเหว และจังหวัดชัยภูมิด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
วังตะเฆ่กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
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2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รั บผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
วังตะเฆ่ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวั ดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น หนองผักขา สาย 2
หมู่ที่ 4 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจาปี (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็ น การยื น ยั น ว่ า ผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ ง ผู้ ไ ด้รั บ ผลกระทบมี ความเกี่ย วข้ องและได้รั บผลกระทบในร ะดั บ ใด
โดยทั่ว ไปการสั มภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็ น ทางการหรื อกึ่งทางการ
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)
ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลวั ง ตะเฆ่ มี ก ารบั น ทึ ก การสั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และก าหนดการด าเนิ น การสั ง เกต
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลเข้ า ไปใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ ประชาชาชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ตั ว บุ ค คล ชุ ม ชน มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น
(2) การสั งเกตแบบไม่ มีส่ ว นร่ ว ม (Non-participant observation) หรื อ การสั งเกตโดยตรง (Direct
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ตะเฆ่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่จะมีการบันทึกการ
สารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน

หน้า
6

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปั ญหา แนวทางการแก้ไขปั ญหาหรื อแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล วัง
ตะเฆ่

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจั ดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นและการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้ การใช้ ทรั พยากรต่ าง ๆ เกิดความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนด
มาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่แต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวังตะเฆ่
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.วิสัยทัศน์

2.ยุทธศาสตร์

“เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการท่องเทีย่ วท้องถิน่
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาด้านการเกษตร
3. เป้าประสงค์
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า
๓. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในตาบลลดลง
๔. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
๕. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง
๖. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
๗. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
๘. รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น
๙. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ตาบลวังตะเฆ่มากขึ้น
๑๐. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
1๑. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากขึ้น
๑2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทน
๑3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
1๔. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในตาบลให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง
1๕. มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
๑๖. ปริมาณน้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
๑๗. ปัญหาปริมาณของชุมชนลดลง
1๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
๑๙. บุคลากรของ อบต.วังตะเฆ่ มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ
๒๐. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่
หน้า
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4. ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น
2. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสืบสานคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ร้อยละของประชาชนมีขีดความสามารถที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม
๔. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ
๕. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน
๗. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่
๘. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร
๙. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสาปะหลังและอ้อย
๑๐. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
๑1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว
๑2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว
๑3. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1๔. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้
๑๕. สัดส่วนของประชาชนตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของพลังงาน
1๖. จานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า ท่อระบายน้า
๑๗. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
๑๘. จานวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา
1๙. สัดส่วนของพื้นที่ป่า ต้นไม้ในเขตตาบลเพิ่มขึ้น
2๐. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑. ร้อยละของปริมาณน้าที่ใช้ในภาคการเกษตรมีเพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
๒๒. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
2๓. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากรของ อบต.
๒๔. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
๒๕. ระดับผลการประเมินผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
5. ค่าเป้าหมาย
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
๒. ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ให้สามารถทางานได้แบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. พั ฒนาระบบการบริ หารงบประมาณ และการคลั งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลวังตะเฆ่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ให้มีศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังตะเฆ่พัฒ นามาตรฐานการปฏิบั ติงาน และระบบการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
หน้า
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๗. องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดารงชีวิต เพื่อ
นาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
๘. องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
6. กลยุทธ์
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
๒. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย
๔. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี
๕. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
๖. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด
๘. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง
๙. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง โคเนื้อและไก่บ้าน
๑๐. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม
๑๑. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
๑๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้า ท่อระบายน้า
๑๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้าประปา
๑๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๑๕. การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
๑๖. เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการขยะและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
๑๗. ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
๑๘. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
๑๙. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564
อบต.วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัตงิ บประมาณ
จานวน
โครงการ

ลงนามสัญญา
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

50

120,612,000.00

21

52,125.00

1

42,125.00

1

42,125.00

2.การพัฒนาด้านสุขภาพ

101

44,953,710.00

28

480,000.00

7

220,000.00

7

220,000.00

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

567

593,645,100.00

41 5,240,000.00

39 4,874,500.00

13 1,539,500.00

4.การพัฒนาแหล่งน้า

50

87,646,600.00

12 1,375,000.00

10 1,242,700.00

10 1,242,700.00

5.การพัฒนาด้านสังคม

59

49,045,200.00

12

416,715.00

5

416,715.00

5

416,715.00

6.การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

29

49,362,340.00

6

200,000.00

1

199,999.00

1

199,999.00

7.การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13

24,292,064.00

-

-

8.การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองการปกครอง

62

37,008,600.00

10

171,604.00

4

149,612.00

4

149,612.00

9.การพัฒนาด้านการเกษตร

11

13,530,000.00

1

5,765.00

1

5,765.00

1

5,765.00

รวม

942 1,020,095,614.00

131 7,941,209.00

68 7,151,416.00

42 3,816,416.00
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ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

----------------1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๒๐
18
๒๐
18
๖๐
49
(๑๐)
(8)
(๑๐)
(8)
(๑๐)
(8)
(๕)
(๕)
(๕)
(4)
(๕)
(4)
(๕)
(4)
(๕)
(4)
(๕)
(4)
๑๐๐
85
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ผลการประเมิน การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑. ข้อมูลสภาพทัว่ ไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
18
(๓)
(2)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๓)

(2)
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒. การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
18
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
(4)
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
(2)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
(๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat
(อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
49
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
(8)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
(8)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
(8)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้
(๕)

(๕)

(4)

(๕)

(4)

(๕)

(4)

(๕)

(4)

(๕)

(4)

๑๐๐

85
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตั ใิ นเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตั ใิ นเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่ได้
9
9
9
10
4๘
(4)
(4)
(4)

(๕)
(๕)

(4)
(4)

(๕)
(๕)
(๕)

(4)
(4)
(4)

(๕)
(๕)
(๕)

(4)
(4)
(4)

(๕)
๑๐๐

(4)
85
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ผลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ไปปฏิบัตใิ น
เชิงปริมาณ

๓. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ไปปฏิบัตใิ น
เชิงคุณภาพ

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนด
ไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑๐
9

๑๐

9

๑๐

9

๑๐

10
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๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจน เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ของชื่อโครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
ชัดเจนนาไปสู่การ อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ตั้งงบประมาณได้ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
ถูกต้อง
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมี
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
ความสอดคล้องกับ การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
แผนยุทธศาสตร์
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
๒๐ ปี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
(ผลผลิตของ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
โครงการ) มีความ ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
สอดคล้องกับ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้
แผนพัฒนา
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
แห่งชาติ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม
๖๐
(๕)

คะแนน
ที่ได้
๕๘
(4)

(๕)

(4)

(๕)

(4)

(๕)

(4)

(๕)

(4)
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เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
(4)
สอดคล้อง Thailand ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
๔.๐
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
(4)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
(4)
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
(4)
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
(4)
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

.
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๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รั บ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น จริง (๕) ส่ งผลต่อการบ่ ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
(4)

(4)

85

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลาดับ
ที่

รายการ

1

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
+ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - 5
(31+72+9 +2) = 144
ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม
สามารถดาเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = 131
- เงินสะสม = 27

2
3
4

โครงการ

งบประมาณ

942

1,020,095,614

131
27
67

8,460,344
3,600,000
4,232,958

โครงการทีส่ ามารถดาเนินการได้ (67 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละของ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
ข้อบัญญัติ +
ท้องถิน่
ดาเนินงาน
เงินสะสม

13.90

32.00

51.14
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาพรวมๆ ของกรมส่งเสริม
การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ (ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามที่ อบต. ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 64.18
๒. วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมี ความพึงพอใจต่อ
การด าเนิ น งานของ อบต. เหตุผ ลที่ทาให้ ผ ลการประเมิ น อยู่ ใน ระดับ ความพอใจ นั้ น อาจเกิดจาก
สถานการณ์โควิด – ๑๙ ที่เกิดขึ้น ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ไม่สามารถดาเนินโครงการ/
กิจกรรมหลายๆ โครงการได้ และเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประวัติการณ์ต้องใช้เงินงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาเป็นจานวนมาก โดยโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมิน ความพึงพอใจ คณะกรรมการติ ดตามแผลประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ ควรจะดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์
ให้บรรลุผลสาเร็จให้มากกว่านี้
๒. หากไม่สามารถดาเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทาให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ดีขึ้น
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ สามารถนาผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น
แล้ว
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ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
----------------------------

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ความต้องการ ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้
มุ่งหวังให้ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้
เวลาใน การพัฒนาและดาเนินการ โดย ในอนาคต อบต. ได้วางแผนดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
1.2 ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีโครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เฉพาะในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่ระบุ
ไว้ในแผนปี 2564 จานวน 942 โครงการ ซึ่งได้นาไปปฏิบัติโดยการบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 131 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
13.90 เมื่อเทียบกับจานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี 2564)
สามารถนาไปปฏิบัติหรือทาการเบิกจ่ายได้ 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.14 ของโครงการในข้อบัญญัติ
ประจาปี พ.ศ. 2564

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1) เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล่ า ช้ า เพราะการด าเนิ น งานต่ า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ
หน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมาย
และงบประมาณที่มีจากัดและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนามาเป็ นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
3) ควรเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ตั้ ง ในข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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