คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้ อ ๑3 ได้ ก าหนดให้ มี ก ารด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไทรทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6
พ.ศ. ๒๕๕6 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่ ง เสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิผลมีความโปร่ งใส และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น มีหน้ำ ที่จั ด ทำแผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ ๕
ประการคือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน

ดังนั้ น การวางแผนคือ ความพยายามที่ เป็น ระบบ (System attempt) เพื่ อตั ดสิ น ใจเลื อ ก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็ จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยใน
การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพในการด าเนิ น งาน รวมถึง “ระบบประเมิ น ผล” ที่ คอยเป็นตั ว บ่ง ชี้ว่า ผลจากการ
ดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
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ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติ ดตามไม่จาเป็นที่
จะต้องแบกรั บ ภาระต้น ทุน ที่สู งหรื อมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัย พนั กงานเต็ม เวลา (full-time) เพีย งจานวนหนึ่งที่ มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดัง นั้ น แล้ ว การติ ด ตามและประเมิน ผลจึง เป็ น กลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ
ดาเนินการต่อหรือยุติโ ครงการต่างๆ เป็น กลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น
เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้
แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึง่ ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผ ลดัง กล่ า ว องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลไทรทอง จึง ต้อ งการดาเนิน การติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือน
ตุล าคม พ.ศ. ๒๕62 ถึง กัน ยายนพ.ศ. ๒๕๖3) ตามระเบีย บระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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การจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อ ๑๔ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้ น เพื่อให้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลไทรทอง
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรทอง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ว่ า เป็ น ไปตามความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments
or contexts) การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผล
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน ไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
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สั งคม องค์ กรเอกชน หน่ ว ยงานราชการที่มี ห น้าที่กากับดู แลหน่ว ยงานราชการอื่ นๆ และที่ ส าคัญที่สุ ดคื อ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
1. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่าย
เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมี
การใช้ จ่ า ยงบประมาณก็ต้ องมีการตรวจสอบผลการใช้ จ่า ยงบประมาณว่า ดาเนิน การไปอย่า งไร บ้า ง บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ข้อ ๒๒ ให้ ใช้แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา งบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณ
ขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้ เงินอุดหนุนหน่ว ยงานที่ขอรั บเงินอุดหนุนได้ภ ายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ผู้ ใ ห้ เ งิ น อุ ด หนุ น ต้ อ งได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
๓) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ โครงการอั น เป็ น ภารกิ จ หลั ก ตาม
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การเอง และสถานะทางการคลั ง ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณาให้ เ งิ น อุ ด หนุ น
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้
ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)
ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
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นาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ง
ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
3.ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน
วรรคสาม ของข้อ 28 ของระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความนี้แทน กรรมการตามตาม(3)(4)และ(5)ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2
(๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2
(๕)
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ผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนพัฒนำ

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติดดำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
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4. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ได้กาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม
2561 เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕
61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe) ควำมสอดคล้อ ง (relevance) ควำมพอเพีย ง
(adequacy) ควำมก้ำ วหน้ ำ (progress) ประสิ ทธิ ภ ำพ (efficiency) ประสิ ทธิ ผ ล (effectiveness)
ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต (outcome and output) กำรประเมิ น ผลกระทบกำรประเมิ น ผลกระบวนกำร
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่ และเป็น
ห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจั งหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
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(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น
(๔) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้าใช้
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่ง
น้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น
มีทอี่ ยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ
พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิช ยกรรม เพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้อ งถิ่ น ความเป็ น มาและวัฒ นธรรมประเพณี ของท้ องถิ่น อั นจะสร้า งความภูมิ ใจและจิ ตส านึ กในการรัก ษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
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(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของ อปท. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด
ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อ ชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขต อปท.นั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท. ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรทอง
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
๔.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
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ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
๔.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
5.ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
ต้องกาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
๒ ประการ ดังนี้
๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ใน
ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้ น ตอนในการติ ด ตามและประเมิ น ผล (รายละเอี ย ดตามหั ว ข้ อ ที่ ๓ ข้ า งต้ น )
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้อ งดาเนิน การติด ตามรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้ จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบ
รวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้อ งถิ่ น โดยด าเนิ น ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่ า งๆ อั น ได้ แ ก่แ ผนพั ฒ นา แผนการด าเนิ นการ เทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ
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มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (data analysis)
๕.๒ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนิ นการเก็บข้อมูล จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ดาเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑) ทารู้ ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีส มรรถภาพในการจัดการและบริห ารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็น
ต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของ
แ ผ น ง า น ใ ห้ มี ค ว า ม ก ร ะ จ่ า ง ชั ด เ พื่ อ ข จั ด ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ใ ห้ ห ม ด ไ ป
๖) ท าให้ ท ราบว่ า แผนงานที่ น าไปปฏิ บั ติ มี จุ ด แข็ ง (stregths) และจุ ด อ่ อ น (weaknesses)
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ผลการวิ เ คราะห์ จ ะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาแผนงานให้ มี ค ว ามเหมาะสม และมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไป
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ปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมิน จะชี้ให้เห็ นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปั ญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี ลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
7. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
8. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลไทรทอง
1.) วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ใช้วิธีการตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้
แบบรำยงำน ประกอบด้วย
1. แบบประเมินผลแผนกำรพัฒนำ (Input)
แบบที่ 1 กำรประเมินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
เพื่อประเมิน การดาเนิ นงานของคณะกรรมการพัฒ นาของท้องถิ่น ว่าดาเนินการครบถ้ว นทุก
ขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไป
ประโยชน์
เป็นเครื่องมือสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กาปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล
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ระยะเวลำในกำรติดตำม
แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการ
ประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีกาหนดระยะเวลาในการจัดทาแผนแตกต่างกันไป
องค์ประกอบของแบบ
แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 19 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ดาเนินการ/ไม่มีการดาเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกากับนั่นเอง)
2. แบบติดตำมแผนกำรพัฒนำ (Process)
แบบที่ 2 แบบติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแบบ
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
1. การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
2. ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประโยชน์
1. เป็นเครื่องมือสาหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ซึ่งนอกจากจะทาให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการดาเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่
2. เป็นเครื่องสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
ระยะเวลำในกำรติดตำม
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรก
ของปีงบประมาณ
องค์ประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด้ว ย
เนื้อหาที่สาคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
- จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี 2563
- จานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 3
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนำ (Output)
แบบที่ 3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan)
วัตถุประสงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนของถิ่น เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ประโยชน์
1. เป็นเครื่องมือสาหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด (Output)
2. เป็นเครื่องมือสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact)
ระยะเวลำในกำรติดตำม
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน)
องค์ประกอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนของถิ่น ประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่สาคัญ 3 ส่วน คือ
1. รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
2. รายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563
3. รายงานโครงการที่เบิกจ่าย (โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ) ในรอบระหว่างเดือนตุลาคม
2562 – เดือนกันยายน 2563
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แบบรำยงำน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

แบบประเมินผลแผนพัฒนา
(Input)
แบบที่ 1
การประเมินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามแผนพัฒนา
(Process)

แบบประเมินผลแผนพัฒนา
(Output)

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่น

2. เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง กาหนดแนวทางและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) จาก www.dla.go.th
เครื่องมือ
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่น
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ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
๑. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรทอง
“ธรรมาภิบาลก้าวหน้า สาธารณูปโภคก้าวไกล สังคมปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. พันธกิจ (vision)
พันธกิจกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรทอง
1.) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ทั่วถึง มีน้าอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
ถนนสัญจรไปมาสะดวก
2.) ยกระดั บ การศึ ก ษาของประชาชนและส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบและตามอั ธ ยาศั ย
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ
4.) รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม พัฒนาสมาชิก อปพร.ให้เข้มแข็ง
5.) ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี
6.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
บริ ห ารงาน อบต. และการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน ประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
8.) ส่งเสริมการอินทรีย์และสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
๓. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรทอง
1.) เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคทุกครัวเรือน การสัญจรไปมาสะดวก
2.) เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
3.) เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นและมีสุขภาพแข็งแรง
4.) เพื่อลดความเสี่ยงทรัพย์สินและชีวิต
5.) เพื่อให้ประชาชนใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
6.) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
7.) เพื่อให้การบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรทอง
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดาเนินงานของจังหวัดสระแก้วมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง
แนวทางที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภค ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
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แนวทางที่ 2 พัฒนาการคมนาคมขนส่ง พัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้าน และเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีสภาพใช้การได้ตลอดปี สัญจรไปมาสะดวกและได้มาตรฐาน ส่งเสริมความปลอดภัยใน
การสัญจร
2) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างความสามัคคีและมีวินัยสามารถดารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย พัฒนาบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการกีฬาและนั นทนาการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3) ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
แนวทางที่ 1 พัฒนาชุมชนและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มพูนทักษะในการผลิตและ
การตลาด ตลอดจนพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุ่มระดับท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปลูกผักสวนปลอดสารพิษ
การประมง และเพิ่มความรู้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
4) ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและมีกลไกการจัดการเพื่อป้องกันและลดข้อขัดแย้งใน
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
5) ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล ทุกรูปแบบ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดขั้นตอนในการให้บริการ
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ส่วนที่ ๓
กำรบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำน
คำชี้แจง
แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
7 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีกำร
ดำเนินกำร





















ไม่มีกำร
ดำเนินกำร
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ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. จำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)
2561

2562

2563

๒๕๖๕

2564

ยุทธศำสตร์

งบประมาณ

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

-

-

20

3,790,000

75

20,352,500

56

14,871,500

50

14,535,000

-

-

52

7,699,460

83

13,047,800

87

12,959,800

82

13,429,800

-

-

1

100,000

16

1,656,000

21

3,646,000

15

1,456,000

-

-

9

2,350,000

27

16,243,500

31

16,993,500

29

13,051,000

-

-

12

665,000

16

3,095,000

19

2,945,000

14

1,395,000

-

-

95

14,604,460

216

54,394,800

214 51,415,800

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และการคมนาคม
ขนส่ง
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม
และความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน
4.ยุทธศาสตร์ด้านอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

จำนวน งบประมำณ

จานวน

จำนวน

190 43,866,800

2. กำรจัดทำงบประมำณ
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 63 โครงการ งบประมาณ
24,264,060 บาทสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง
2.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3.การพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
อาชีพในชุมชน
4.อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

จานวนโครงการตาม
จานวนโครงการตามข้อบัญญัติที่ยัง
ข้อบัญญัติที่ดาเนินการเสร็จ
ไม่ได้ดาเนินการ
สิน้
จานวน คิดเป็นร้อย
คิดเป็นร้อยละ
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
โครงการ
ละ
7.93
22
27.16
-

โครงการตามแผนการดาเนินงานทั้งหมด
พ.ศ.2563
จานวน
โครงการ
9

คิดเป็นร้อย
งบประมาณ
ละ
14.29 1,925,300

19

30.16

7,137,130

29.41

38

46.91

-

-

2

3.17

120,000

0.49

3

3.70

-

-

2

3.17

140,000

0.58

8

9.88

-

-

31

49.21

14,941,630

61.58

10

12.35

1

63

100

24,264,060

100

81

98.77

1.23

คิดเป็นโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 / คิดเป็นโครงการที่ดาเนินการจริง พ.ศ. 2563
คิดเป็นร้อยละ 63 x 100 = 29.17
คิดเป็นร้อยละ 82 X 100 = 130.16
216
63
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3.กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน
2563 จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคม
ขนส่ง
2.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

โครงกำรตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณ
พ.ศ. 2563
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
9
1,925,300

โครงกำรตำม
เงินสะสม

โครงกำรเงิน
นอกงบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

11

3,013,900

-

-

19

7,137,130

3

249,815

-

-

2

120,000

1

99,000

-

-

2

140,000

4

1,649,500

-

-

31

14,941,630

1

238,000

-

-

63

24,264,060

21

3,011,200

-

-

4. ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยรัฐบำล จังหวัดและอำเภอ และโครงกำรที่จ่ำยขำดเงินสะสม
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 จาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์/โครงกำร
1.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและกำรคมนำคมขนส่ง
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารระแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่
1
2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารระแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่
4
3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารระแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่
5
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 8 บ้านคลองยางนอก ซอยจันทรา
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า ซอยหลังวัด
6.โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 2 บ้านคลองไผ่หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง
8. โครงการย้ายหอถังสูงประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่6 บ้านโนนสมบูรณ์
9. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ อุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง

ผลกำรดำเนินกำร
ดำเนินกำร อยู่ระหว่ำง
ยังไม่
แล้วเสร็จ ดำเนินกำร ดำเนินกำร

งบประมำณ



-

-

173,500



-

-

69,000



-

-

242,600





-

-

238,000
204,000
187,800



-

-

348,000




-

-

224,000
149,500
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10.โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้า ซอยจันทร์
กลาง หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุบลพัฒนา หมูท่ ี่ 4
บ้านไทรเดี่ยว
12. โครงการย้ายหอถังสูงประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว
13. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านคลอง
ยาง
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้าซอย
คลองไทรทอง หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้
15. โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมวางท่อเขตประปา บ้านโนน
สง่า
16. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
17. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1
บ้านหินกอง
18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6
บ้านโนนสมบูรณ์
19. โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้า ซอยสวนป่า
หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง
20. โครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ขยาย หมู่ที่ 1 บ้านหิน
กอง
21. โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยเพ็ญศรี หมู่ท6ี่ บ้านโนนสมบูรณ์
22. โครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่
4 บ้านไทรเดี่ยว
2.พัฒนำสังคมและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอคลองหาดโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
2.โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต์
3.โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
4.โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
5.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
7.โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ(เฝ้าระวังและควบคุมภัย
ไข้เลือดออก)
8.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
9.อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านหินกอง/โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรทอง
10.อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหินกอง/โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณ
วิทยา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรทอง
11.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มอาชีพ
และประชาชนตาบลไทรทอง(เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย)



-

-

264,000



-

-

230,000



-

-

182,000



-

-

297,000



-

-

480,000



-

-

487,000



-

-

353,000



-

-

173,700



-

-

173,700



-

-

187,700



-

-

297,000



-

-

204,000



-

-

238,000



-

-



-

-

60,000



-

-

4,618



-

-

12,645



-

-

8,858




-
-

-

49,658
338,230



-

-

79,888



-

-

49,800



-

-

552,664



-

-

825,900



-

-

19,958
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12 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1บ้านหิน
กอง
13.โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่ภาวะเริ่มอ้วน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง
14. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง
15. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า
16. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 บ้าน
โนนสง่า
17. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
18. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่
19. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่ภาวะเริ่มอ้วน หมู่ท3ี่ บ้านคลอง
ไผ่
20. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3บ้าน
คลองไผ่
21. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 4 บ้านไทร
เดี่ยว
22. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4บ้านไทร
เดี่ยว
23 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
24. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 5 บ้านคลอง
ยาง
25. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5บ้าน
คลองยาง
26. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
27. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 6 บ้านโนน
สมบูรณ์
28. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6บ้านโนน
สมบูรณ์
29. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
30. โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง
ลาภใกล้
31. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองลาภใกล้
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32. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ 7 บ้านคลองลาภใกล้ ในสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
33.โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน หมู่ที่ 8 บ้านคลองยาง

นอก
34.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE Number ONEใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 บ้าน

คลองยางนอก
35.โครงการควบคุมหนอนพยาธิ หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก ในสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ
36. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อไวรัส โคโร

น่า 2019(COVID-19) และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง
37. โครงการป้องกันและควบคุมการระบากของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

20119
38. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบตั ิประจาตาบลไทร

ทอง
3.กำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอำชีพในชุมชน
1.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอคลองหาด โครงการจัดงานชมพูห่ วาน

และของดีอาเภอคลองหาด
2.โครงการชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น(ส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรผสมผสานทางเลือกเกษตร

อินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่)
3. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 บ้านโนน

สมบูรณ์
4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

2.โครงการประเทศไร้ขยะมูลฝอย อบต.ไทรทอง(ส่งเสริมการจัดการขยะ

ชุมชนอย่างเป็นระบบ)
3.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยคลองขุด หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่

4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยหมู่ที่4เชื่อมหมู่ที่6 บ้านโนน

สมบูรณ์
5. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น หมู่ที่8 บ้านคลองยางนอก

6. โครงการขุดลอกคลองโปร่ง หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่

7. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง

8.โครงการขุดลอกคลองและขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้

5.บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
1.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2. การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อปท.

(ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจาปีงบประมาณ 2563
4. โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิ์การพนักงาน
5. โครงการซ่อมแซมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
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6. โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรือนทาปุ๋ย หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว
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7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยสารวจความ
พึงพอใจในงานบริการ อบต.
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8. อุดหนุนรัฐพิธีอาเภอคลองหาด
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลไทรทอง
10. โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะด้านตรงข้ามที่ทาการ องค์การ
บริหารส่วนตาบลไทรทอง
11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างรั้วกันแนวพื้นที่สาธารณะ หมู่
ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์

ส่วนที่ 3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านการบริหารสาธารณะ เนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้เงินงบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
3. ได้รับงบประมาณล่าช้า
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนินการซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
5. ควรทาการติดตามประเมินผลตามแผนการดาเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
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ส่วนที่ 4
การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง หมู่ที่ 1 – 8 ประจาปี พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 30 กันยายน 2563
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปี 2563
3.ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง
2.พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดาเนินการตามแผนพัฒนา
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดาเนินการตามงบประมาณ

โครงการตาม
แผนพัฒนาฯ
พ.ศ. 2563
(จานวน
โครงการ
74
83
16

โครงการตาม
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
(จานวน
โครงการ)
9
19
2

โครงการที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(จานวน
โครงการ)
22
38
3

โครงการที่อยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ
(จานวน
โครงการ)
0
0
0

โครงการที่ยัง
ไม่ดาเนินการ
(จานวน
โครงการ)

27
16
216

2
31
63

8
11
82
37.96
130.16

0
1
1

0
0
0

ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ควำมพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนเต็ม
(ข้อละ ๑๐ คะแนน)
8
8
9
9
8
8
7
8

0
0
0
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5.ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง
ควำมพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนเต็ม
(ข้อละ ๑๐ คะแนน)
7
8
7
8
7
8
8
8

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนเต็ม
(ข้อละ ๑๐ คะแนน)
9
9
8
9
8
9
8
9

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
อาชีพในชุมชนแนวทางการพัฒนา
คะแนนเต็ม
ความพึงพอใจ
(ข้อละ ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
7
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
7
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
7
๔) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
8
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
7
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
8
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนเต็ม
(ข้อละ ๑๐ คะแนน)
8
7
8
9
9
9
7
8

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ความพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมโครงการ / กิจกรรม
๒) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
๔) มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๖) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗) ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนเต็ม ข้อ
(๑๐ คะแนน)
9
8
7
8
9
8
8
8
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ภำคผนวก
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ประกำศ อบต.ไทรทอง
เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2563
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 (5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ไทรทอง จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ อบต.ไทรทอง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ไทรทอง
" ธรรมาภิบาลก้าวหน้า สาธารณูปโภคก้าวไกล สังคมปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง "
ข. พันธกิจ ของ อบต.ไทรทอง
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ทั่วถึง มีน้าอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี
ถนนสัญจรไปมาสะดวก
2.ยกระดับการศึกษาของประชาชนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัย ส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ
4.รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม พัฒนาสมาชิก อปพร.ให้เข้มแข็ง
5.ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี
6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
บริหารงาน อบต. และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
8.ส่งเสริมการอินทรีย์และสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
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ค. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ของ อบต.ไทรทองได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมขนส่ง
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ง. การวางแผน
อบต.ไทรทอง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามา
จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
อบต.ไทรทอง ได้ ป ระกาศใช้แ ผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อ วั นที่ 14 มิ ถุ นายน
2562 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
2561

2562

2563

ยุทธศำสตร์

๒๕๖๕

2564
จำนวน งบประมำณ จานวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และการ
คมนาคมขนส่ง
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน
4.ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-

-

21

3,790,000

75

20,352,500

56 14,871,500

50

14,535,000

-

-

52

7,699,460

83

13,047,800

87 12,959,800

82

13,429,800

-

-

1

100,000

16

1,656,000

21

3,646,000

15

1,456,000

-

-

9

2,350,000

27

16,243,500

31 16,993,500

29

13,051,000

-

-

12

665,000

16

3,095,000

19

14

1,395,000

รวม

-

-

95

14,604,460

216

54,394,800

214 51,415,800

2,945,000

190 43,866,800
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงกำร กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน

2564
2563
2562
2561

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการ
คมนาคมขนส่ง
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แผนภูมิแสดงจำนวนเงินโครงกำร กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการ
คมนาคมขนส่ง
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จ. การจัดทางบประมาณ
" ผู้บริหาร อบต.ไทรทอง ได้ประกาศใช้ข้ อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
โดยมีโ ครงการที่บรรจุ อยู่ ในข้อบั ญญัติงบประมาณ จานวน 63 โครงการ งบประมาณ 24,264,060.00 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ "
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์
โครงกำร
ตำมข้อบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ
9
1,925,300
การคมนาคมขนส่ง
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยใน
19
7,137,130
ชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญา
2
120,000
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพในชุมชน
4.ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู
2
140,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
31
14,941,630
บาล
63
24,264,060
รวม
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมบัญญัติ
15%
1. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการ
คมนาคมขนส่ง
2. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ
3. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริ มอาชีพในชุมชน

49%
30%

4. ยุทธศาสตร์ ด้านอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม
5. ยุทธศาสตร์ ด้านบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3%

3%
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แผนภูมิแสดงจำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ

แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำรเปรียบเทียบตำมขั้นตอน
เปรียบเทียบข้อบัญญัติ เปรียบเทียบแผนยุทธศำสตร์
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ช.ผลการดาเนินงาน
อบต.ไทรทอง ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ทั้งนี้ หากประชาชนทุ กท่านหรือ หน่ว ยงานราชการต่า งๆ ที่ เกี่ย วข้องมีข้อสงสั ย หรือมี ความ
ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ไทรทอง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

(นางบุญถม ยางสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร (สานักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง โทร 0-37550-387
ที่ สก 74201/
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
เรื่อง ขอนาส่งรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ 2563
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ.2561 ข้ อ 13 (5) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อให้การจัดทาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไทรทอง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารท้องถิ่นขอ
นาผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ทราบ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป

(นางบุญถม ยางสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
/เรียนประธานสภาฯ...
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง เสนอผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่อบรรจุวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทร
ทองพิจารณาทราบ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป
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(นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
คาสั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง
- ให้นาบรรจุวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง ตามสมัยประชุมต่อไปและจัดทาหนังสือ
เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทองเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จานงค์ โล่ห์แจ่ม
(นายจานงค์ โล่ห์แจ่ม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง

