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อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕64 ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4)
***************************
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕64 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ ได้นาข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
แสลบ ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕64 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนแสลบ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุ รี
โทรศัพท์ ๐3๔ – 568215 ต่อ 15
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้มีการ
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อ งดาเนิน การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา และคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือ น
ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ยบดั ง กล่ าวและมี ป ระสิ ทธิภ าพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ จึงได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบทราบ คณะกรรมการหวังเป็น
ว่ารายงานผลการติดตามฉบับ นี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ 1
บทนา
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อ
ประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้าน
การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน
จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตา บล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกาหนด
ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในเขตจั ง หวัด ขึ้ น ตามกระบวนการพิจ ารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่น ระดับ จั งหวัด ร่ ว มกับคณะกรรมการพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด คณะก รรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจั งหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้ ส ามารถบู ร ณาการกับแผนพัฒ นาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การบูรณา
การร่ ว มกั น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ แ ผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ ๕
ประการคือ
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๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน
๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ ว แต่ ต่ อ มาได้ ด าเนิ น การทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ จะต้อง
ดาเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามแนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นา โดยด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ า ย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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แผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บ ริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมิน ผลถื อ ได้ว่า เป็นเครื่ องมื อที่ จาเป็นในการปรั บปรุง ประสิ ทธิภ าพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานโครงการ ปั ญ หาที่ ก าลั ง เผชิ ญ อยู่ แ ละ
ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ใน
การดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบั ติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่ มเป้าหมายที่ ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิ บั ติ อย่ า งไรก็ ต ามในความเป็ น จริ ง แล้ ว ขึ้ น อยู่ กั บ ความจ าเป็ น และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นแต่ ล ะโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติ ดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part - time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่
จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวน
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ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการ
ติ ด ตาม เพราะผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น จะใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข การขยายขอบเขต หรื อ การยุ ติ ก าร
ดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่ างไร น าไปสู่ ความสาเร็ จตามแผนงานที่กาหนดไว้ห รือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมิ น ผลถื อ เป็ น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (feedback) ที่ ส ามารถน าไปในการปรั บ ปรุ ง และการตั ด สิ น ใจต่ อ ไป
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อ มูลที่
เก็บรวบรวม
ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดาเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดาเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน
ในท้องถิ่น ล้ ว นเป็ น กระบวนการมีส่ ว นร่ ว มเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน
การวางแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็นการประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพประสิ ทธิผ ลของการดาเนิ นโครงการ
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุ ประสงค์จริง
หรื อไม่ สนองตอบต่อความต้ องการของประชาชนหรือผู้ ที่มีส่ ว นได้เสี ย ทุกฝ่ ายหรื อไม่ การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่
กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนิ นการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้น ที่ข อง
ท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้ มเหลวของยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้ อมของนโยบาย (environments or contexts) การ
ประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลั พธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมิ น ผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่ ง ที่ จ ะได้ รั บ หรือ
สนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ
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เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดู แลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่
สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและ
กาหนดทิศทางการพัฒ นาได้อย่ างเป็ น รู ปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มในสั ง คมภายใต้ ค วามต้ อ งการและความพึ ง พอใจของ
ประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุ มรอบคอบในการดาเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

-63. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑) แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ได้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนแสลบ ค าสั่ ง ที่
229/2561 ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สองปี
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
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ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓
ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-84. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่ การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ดังนี้
4.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพอเพี ย ง
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)
ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต (outcome and output) การประเมิ น ผลกระทบการประเมิ น ผลกระบวนการ
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรื อไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุท ธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้ องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโ ครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสั ญ จรไปมาได้ส ะดวก ปลอดภั ย
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุป โภค-บริ โ ภคทุกครั ว เรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัว เรือน และมีไฟฟ้ า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง

-9๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็ ก ได้ รั บ การศึ ก ษาบั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ ป่ ว ยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชี พมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่ เ ป็ น ชี วิ ต ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม และความเป็ น ไทย รวมทั้ ง ได้ เ รี ย นรู้ ค วามส าคั ญ รู้ จั ก วิ ถี ชี วิ ต รู้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปั ญหาของชุ มชนได้ ห รื อ ไม่ งบประมาณถู กใช้ ไ ปอย่ างประหยัด และคุ้ ม ค่า ทรัพย์สิ นของ เช่น วัส ดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมิ นถึงผลกระทบต่อชุมชนและสั งคมและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

-104.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่ว นใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กั น กั บ สภาพแวดล้ อ มภายใต้ สั ง คมที่ เ ป็ น ทั้ ง ระบบเปิ ด มากกว่ า ระบบปิ ด ในปั จ จุ บั น โดยการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิส าหกิจ การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
4.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
4.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
4.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
4.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
4.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

-115. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
๒ ประการ ดังนี้
5.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนพั ฒ นา สมาชิ ก สภา ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล เชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคั ญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็ น เป็ น วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล จะต้ อ งศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการ
ดาเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการ
ดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

-125.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
แผนการดาเนิน การ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรั พ ย์สิ น
เอกสารการดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
6.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดาเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวั ด ผลในเชิ ง ปริ ม าณ (Quantity) โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑.๑) แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้
(๒.๑) แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๒.๓) การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการตาม Kpis (Key Performance
Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดาเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การติ ด ตามโครงการโดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการอาจมอบหมายให้ บุ ค คล หรื อ
คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม
(๒.๔) การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการดาเนิน งานขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลดอนแสลบในภาพรวม

-13แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนแสลบในแต่ละยุทธศาสตร์
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์)
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนแสลบ (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบั ติ
เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงาน
ใหม่มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรื อไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญ หาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

-14๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายพิเชษฐ เล่าวัฒนะยิ่งยง
นายวันชัย เจริญผล
นายพนม ขุนพรหม
นางศศิพรรณ บูรกูล
นางสมใจ เชื้อหนองปรง
นางนุจนาถ ลาดวน
นางปทิตตา พิกุลแก้ว
นายฉลวย ทวีศรี
นางทัศนีย์ โอชา
นางสาวประกาย โตแก้ว
นางสาววรณัน เชื้องาม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่18 บ้านทุ่งเจริญ)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒2 บ้านสันติสุข)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง)
กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผช.ผญ.หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม)
กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา)
กรรมการ (ผู้แทนหน่วยราชการสาธาณสุข)
กรรมการ (ครู กศน. ตาบลดอนแสลบ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : ข้าราชการบานาญ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม)
กรรมการ (ผู้อานวยการกองคลัง)
กรรมการ (หัวหน้าสานักปลัด)
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึกษาศาสนาก้าวลา้
คาขวัญองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
“หลวงพ่อเพชรขึนชื่อ
พระปรางค์เขารักษ์ล้าค่า
2.2 ยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจพร้อมก้าวหน้า
น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง”

เลื่องลือพระพุทธเมตา
หัตถกรรมทอผ้าฝีมือดี”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
2.3 เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรสีเขียว
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บารุงส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว ม
ตรวจสอบการดาเนินงานต่างๆ

-162.4 กลยุทธ์
1. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. การคมนาคนและการขนส่ง
4. การส่งเสริมสนับสนุนและบารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
5. การผังเมือง
6. การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
7. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
8. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
9. การสาธารณสุข
10. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
11. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
15. การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
16. การพัฒนาแหล่งน้า
17. การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและเพณีท้องถิ่น
18. การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
19. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
20. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
21. การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสาหรับการปฏิบัติงาน
22. การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกในการทางาน
23. กาส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
24. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม ละสนั บ สนุ น กิ จ กรรมส าคั ญ ทางศาสนา อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจกิจพอเพียง
4) กาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน
5) อบต. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

-172.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์

-18๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ อบต.ดอนแสลบ ได้ใช้การ
วิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จ จั ย และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 จุดแข็ง (S : Strength)
1. ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
3. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
อ้อย มันสาปะหลัง ฯลฯ
5. มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
6. มีวัด 10 แห่ง สานักสงฆ์ ๑ แห่ง
7. มีกองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ
 จุดอ่อน (W : Weakness)
1. ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
2. ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพื้นที่
3. ประชากรส่วนใหญ่คือเด็กและผู้สูงอายุ วัยแรงงานมีน้อย
4. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 โอกาส (O : Opportunity)
1. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
2. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ข้อจากัด (T : Threat)
1. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ เป็น อบต.ขนาดกลาง มีหมู่บ้าน 24
หมู่บ้าน แต่มีงบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของ อบต.ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
2. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
3. กฎหมายและระเบียบต่างๆในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
4. การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้
ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยาก

-19๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
นั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 ประชาชนยังไม่รวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งส่วนใหญ่ทาเฉพาะในครัวเรือน
1.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
2.2ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด
2.3 รางระบายน้ายังไม่เพียงพอ ทาให้มีน้าขังเป็นบางจุด
2.4 แหล่งน้าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้าประปาสาหรับอุปโภคบริโภคและยังไม่ได้มาตรฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 เด็ ก นั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง กว่ า ขั้ น พื้ น ฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน
3.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน
4.2 ประชาชนยั ง ขาดจิ ต ส านึ ก ในการการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.1 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและ
ไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6.1 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
6.2 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแสลบ

การดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดาเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ ง ได้จ ากการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนแสลบ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง
จานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้)
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ หารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ตามคาสั่งที่ 229/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายพิเชษฐ เล่าวัฒนะยิ่งยง
สมาชิกสภาท้องถิ่น (ลาออก)
2. นายวันชัย เจริญผล
สมาชิกสภาท้องถิ่น (หมดวาระ)
3. นายพนม ขุนพรหม
สมาชิกสภาท้องถิ่น (หมดวาระ)
4. ศศิพรรณ บูรกูล
ตัวแทนประชาคม
5. นางสมใจ เชื้อหนองปรง
ตัวแทนประชาคม
6. นางนุจนาถ ลาดวน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. นางปทิตตา พิกุลแก้ว
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. นายฉลวย ทวีศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางทัศนีย์ โอชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางสาวประกาย โตแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
11. นางสาววรณัน เชื้องาม
หัวหน้าสานักปลัด อบต.ดอนแสลบ
โดยมีนายพิเชษฐ เล่าวัฒนะยิ่งยงเป็นประธานคณะกรรมการ และนางสาววรณัน เชื้องามเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการ ตามคาสั่งที่ 232/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ของ อปท. (E-Plan)
1. ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2. สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การส่วนตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

มีการ ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2. รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
1. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ทั้งหมด
ทีม่ ีการเพิ่มเติม
ที่เสร็จ

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ

จานวน
โครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
รวม

10

100

-

-

1

10.00

-

-

9

90.33

-

-

61

100

-

-

21

34.42

-

-

23

37.70

-

-

65

100

-

-

10

15.38

-

-

55

84.61

-

-

4

100

-

-

2

50.00

-

-

2

50.00

-

-

28

100

-

-

1

3.57

-

-

27

96.43

-

-

38

100

-

-

16

42.11

-

-

22

57.89

-

-

206

100

-

-

51

24.75

-

-

138 66.99

-

-

สรุป
โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2564
คิดเป็นร้อยละ 51 x 100 =
206

51
โครงการ
206
โครงการ
24.75 %

-24ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

1.ปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยาง สาย
บ้ า นเขารั ก ษ์ - บ้ า นรางหวาย
รหั ส ทางหลวงท้ อ งถิ่ น กจ.ถ.
61-005 บ้านเขารักษ์ หมู่ที่ 5
(ช่ ว งที่ 1) ต าบลดอนแสลบ
กว้ า ง 6 เมตร ยาว 3,500
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้น ที่ไ ม่
น้อยกว่า 24,500 ตารางเมตร
พร้ อ มตี เ ส้ น จราจร องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล ดอนแสลบ
อ าเภอห้ ว ยกระเจา จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

2.ปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยาง สาย
บ้ า นเขารั ก ษ์ - บ้ า นรางหวาย
รหั ส ทางหลวงท้ อ งถิ่ น กจ.ถ.
61-005 บ้านเขารักษ์ หมู่ที่ 5
(ช่ ว งที่ 2) ต าบลดอนแสลบ
กว้ า ง 6 เมตร ยาว 3,500
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้น ที่ไ ม่
น้อยกว่า 24,500 ตารางเมตร
พร้ อ มตี เ ส้ น จราจร องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบล ดอนแสลบ
อ าเภอห้ ว ยกระเจา จั ง หวั ด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
9,692,000
9,687,000

9,830,000

9,825,000

-25ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ต่อ)
3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2564)
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

3.ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียน
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษา ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก โรงเรี ย นบ้ า นหนอง
นางเลิ้ ง องค์การบริ ห ารส่ วน
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

4.ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรี ยน
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษา ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒ นา
เด็ ก เล็ ก โรงเรี ย นบ้ า นตลุ ง ใต้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอน
แสลบ อ าเภอห้ ว ยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

5.ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรี ยน
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษา ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒ นา
เด็กเล็ก โรงเรียนบ้านพนมนาง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอน
แสลบ อ าเภอห้ ว ยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี

6.โครงการเสริมสร้างกลไกการ
พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 7 บ้านหนองปลิง

8.โครงการก่ อ สร้ า งถนนลาด
ยางบ้ า นดอนแสลบ-บ้ า นโป่ ง
สวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ้านดอนแสลบ ม.1

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
30,700
30,600

30,700

30,600

30,700

30,600

929,200

828,000

480,000

480,000

9,548,000

5,670,000

-26ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ต่อ)
3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 2564 กันเงิน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2564)
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

9 . โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า
ถนนโซล่ าเซลล์ ช นิ ด น๊ อ กดาว
แบบปรับทิศทางแสงและโคน
เสาพับได้จานวน 25 ชุด สาย
บ้านเขาใหญ่ ม.14 -บ้านพนม
น า ง ก ว้ า ง 7 เ ม ต ร ย า ว
2,400 เมตร หนา 0.05
เมตรหรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
16,800 ตร.ม.

10.โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ ก สายบ้ า น
กรับ ม.9 ขากระดวง กว้าง 6
เมตร ยาว 1,845 ม. หนา
0.15 เมตร
รวมทั้งสิ้น
8
-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
9,300,000

6,730,000

38,231,300

26,581,800

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นต้องทา
เป็นการเร่งด่วนก่อนในงบสารองจ่าย
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนิ น การซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น

-27การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กิจกรรม
1

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
รวม

งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้
10,000 1,350 ข้อบัญญัติ
10,000 1,350

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว
หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
บ้านหนองนางเลิ้ง
โครงการปรับปรุงลาดยางสายวัดวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16
บ้านวังข้าวใหม่
โครงการปรับปรุงลาดยางสายวัดวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 7
บ้านหนองปลิง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโป่งสวรรค์
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 24
บ้านทุ่งรวงทอง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว
หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง
โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว
หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว
หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12
บ้านเขาดินสอ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้
419,000 414,000 กันเงิน
495,500 493,500

กันเงิน

473,500 468,500

กันเงิน

490,000 485,000

กันเงิน

491,100
483,400
138,400
172,000

488,600
481,000
137,400
157,000

กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน

456,000 453,500
207,000 205,000

กันเงิน
กันเงิน

259,400 258,000
338,200 337,000
207,000 205,000

กันเงิน
กันเงิน
กันเงิน

483,400 481,400 ข้อบัญญัติ
414,000 405,000 กันเงิน
482,000 482,000

ข้อบัญญัติ

-28ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่า บ้านดอนพัฒนา หมู่ 99,439.38 99,439.38 ข้อบัญญัติ
23 ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.19
323,400
323,400 กันเงิน
บ้านดอนทวีทรัพย์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้าน ม.3
473,000
472,000 ข้อบัญญัติ
บ้านวังสาโรง
โครงการปรับปรุงเกรดถนนผิวจราจร ม.1-ม.24 480,000
450,000
กันเงิน
ต.ดอนแสลบ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านกรับ
483,400
481,000 ข้อบัญญัติ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.17 บ้านวังแสนสุข 483,400
481,000 ข้อบัญญัติ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านเขารักษ์
483,000
481,000 ข้อบัญญัติ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.8 บ้านหนอง
472,000
470,000 ข้อบัญญัติ
นางเลิ้ง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 บ้านพนมนาง
400,000
390,000 ข้อบัญญัติ
สายดอนสูง-วังหิน
โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่ง ม.23
336,200
330,000
กันเงิน
บ้านดอนพัฒนา
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.22
219,200
218,200 ข้อบัญญัติ
บ้านสันติสุข
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 483,428.75 481,000 ข้อบัญญัติ
บ้านดอนแสลบ
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.18
101,300
101,000 ข้อบัญญัติ
บ้านทุ่งเจริญ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านหนอง
490,000
470,000 ข้อบัญญัติ
ปล้อง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ม.20 บ้าน 339,500
339,000 ข้อบัญญัติ
ดอนมะรุม
โครงการขุดลอกคูน้าบ้านดอนแสลบ ม.1
75,200
75,200
ข้อบัญญัติ
โครงการ/กิจกรรม

-29ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้
100,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
โครงการรณรงค์ประชา สัมพันธ์การควบคุมไฟป่า
20,000
โครงการเส้นทางการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง 50,000
ปัญญา
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
170,000
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

งบประมาณ
เบิกจ่าย
31,140

แหล่งเงินที่ใช้
ข้อบัญญัติ

17,960
40,430

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

90,000

ข้อบัญญัติ

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 200,000 84,129.60
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3,264,000 1,627,000
อาหารกลาง

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

7 โครงการดาเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
9 โครงการค่าอาหารเสริม (นม)
รวม

5,000

5,000

ข้อบัญญัติ

981,710

305,800

ข้อบัญญัติ

1,806,917 425,599.98

หมายเหตุ

ข้อบัญญัติ

6,597,627 2,627,060

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้
1 จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย 600,000 325,500 ข้อบัญญัติ
2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถขยะ)
180,000 56,706.40 ข้อบัญญัติ
รวม
780,000
382,206
ที่

โครงการ/กิจกรรม

-29ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานวันสาคัญของชาติ
รวม

ตั้งไว้
350,000
350,000

งบประมาณ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้
4,000
ข้อบัญญัติ
4,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้
60,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
66,000
ค่าวัสดุสานักงาน
130,000
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
210,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (คลัง)
216,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (สป.)
851,712
ค่าจ้างเหมาบริการ (ช่าง)
250,000
ค่ารับรองและพิธีการ
130,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
66,000
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
620,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
100,000
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
120,000
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
50,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
30,000
ค่าวัสดุก่อสร้าง
15,000
ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งสานักงานองค์การบริหารส่วน
10,000
ตาบลดอนแสลบ
รวม
2,924,712

งบประมาณ
เบิกจ่าย
60,000

แหล่งเงินที่ใช้
ข้อบัญญัติ

42,000
25,425
58,856.42
48,000
410,825
148,000
10,710
42,000
3,317.20
20,007
74,852.09
615
3,505
550
10,000

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

958,663

หมายเหตุ

-30รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
รายงานรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2564
หมวด/ประเภท
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2) ภาษีป้าย
3) อากรการฆ่าสัตว์
รวม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา
4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบการกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
6)รายได้ค่าธรรมเนียมการขุดดินถมดิน
7) ค่าปรับการผิดสัญญา
8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุภาพ
9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1) เงินที่มีผอู้ ุทิศให้
2) ค่าขายแบบแปลน
3) ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม

ประมาณการ

รับจริงถึงปัจจุบัน

150,000.00
50,000.00
500.00
200,500.00

60,287.04
71,880.00
640.00
132,807.04

3,000.00
620.000.00
300.00

2,007.90
629,910.00
270.00

1,000.00
2,000.00
0.00
0.00
35,000.00

960.00
1,100
9,500
47,929.00
0.00

0.00
0.00
661,300.00

2,040.00
1,200.00
694,916.90

0.00
300,000.00
0.00
1,000
301,000.00

99,746.34
410,000.00
60.00
7,600
517,406.34

0.00
2,000.00
2,000.00

3,648.00
0.00
3,648.00

-31หมวด/ประเภท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5) ภาษีสรรพสามิต
6) ค่าภาคหลวงแร่
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวม
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ฯ
2) เงินอุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
3) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย
4) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ประถมศึกษา
5) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
6) ) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา
7) เงินเดือน ค่าตอบแทน สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8) ค่าจัดสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9) เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
10) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ผู้สูงอายุ
11) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ
12) เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
13) เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจานวนสัตว์
(โรคพิษสุนัขบ้า)
14) เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
(โรคพิษสุนัขบ้า)
15) เงินอุดหนุนสาหรับ ค่าเครื่องแบบนักเรียน(ศพด.)
16) เงินอุดหนุนสาหรับ ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)
17) เงินอุดหนุนสาหรับ ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)
18) เงินอุดหนุนสาหรับ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.)
รวม

ประมาณการ

รับจริงถึงปัจจุบัน

700,000.00
697,258.67
11,500,000.00 11,924,053.36
6,600,000.00 5,649,432.63
350,000.00
86,277.58
12,400,000.00 9,759,335.80
160,000.00
132,787.94
110,000.00
88,938.22
1,600,000.00 2,706,082.00
3,500.00
24,900.00
33,423,500.00 13,069,103.20

40,048,700.00 41,428,785.00
0.00
243,357.40
1,563,559.20
622,300.00
3,264,000.00
1,661,100.00
215,900.00
480,000.00
16,494,900.00
4,122,300.00
93,500.00
0.00
0.00
38,100.00
25,400.00
25,400.00
54,610.00
40,048,700.00 70,333,211.60

-32หมวด/ประเภท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์ (ศพด.) บ้านหนองนางเลิ้ง
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์ (ศพด.) บ้านพนมนาง
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLTV ศูนย์ (ศพด.) ตลุงใต้
4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 บ้านดอนแสลบ
5)ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขารักษ์-บ้านรางหวาย
(ช่วงที่1)
6)ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขารักษ์-บ้านรางหวาย
(ช่วงที่2)
7)โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่.7 บ้านหนองปลิง
8)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่ง
สวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ้านดอนแสลบ ม.1
9)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์ชนิดน๊อกดาวแบบปรับทิศทาง
แสงและโคนเสาพับได้จานวน 25 ชุด สายบ้านเขาใหญ่ ม.14บ้านพนมนาง ม.2
10.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกรับ
ม.9 เขากระดวง
รวม

ประมาณการ

รับจริงถึงปัจจุบัน
30,600.00
30,600.00
30,600.00
9,548,000.00
9,685,000.00
9,823,000.00
480,000.00
5,670,000.00
9,300,000.00

6,730,000.00
45,749,600.00

-33รายงานรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
หมวดประเภท
1. งบกลาง
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ
1.5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1.6 เงินสารองจ่าย
1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.8 เงินช่วยเหลือพิเศษ
1.9 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง(ก.บ.ท.)
รวม งบกลาง
2. งบบุคลากร
2.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
- เงินเดือนนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
- เงินประจาตาแหน่ง
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
- เงินวิทยฐานะ
รวม งบบุคลากร
3. งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ
3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
3.3 ค่าเช่าบ้าน
3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวม

ประมาณการ

จ่ายจริงถึงปัจจุบัน

200,000.00
108,253.00
10,000.00
7,807.00
17,000,000.00 16,494,900.00
4,900,000.00 4,122,300.00
132,000.00
93,500.00
2,854,000.00
2,854,600
425,000.00
425,000.00
20,000.00
0.00
699,026.00
699,026.00
26,240,626 24,649,141.89
532,080.00
45,600.00
45,600.00
90,720.00

532,080.00
45,600.00
45,600.00
88,704.00

4,517,160.00

4,213,784.52

8,696,460.00 7,024,469.00
115,000.00
105,656.00
192,060
168,000
4,231,210.00 3,168,780.00
385,280.00
285,540.00
200,000.00
178,500.00
19,051,170.00 15,856,713.52
1,773,000.00
91,000.00
50,000.00
215,000.00
2,129,000.00

312,400.00
78,200.00
0.00
107,920.00
498,520.00

-34หมวดประเภท

ประมาณการ

หมวดค่าใช้สอย
4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2,253,716.00
4.2 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ
134,500.00
4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ 3,511,531.00
4.4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
170,000.00
รวม
6,069,747.00
หมวดค่าวัสดุ
5.1 วัสดุสานักงาน
220,000.00
5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
310,000.00
5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
120,000.00
5.4 วัสดุก่อสร้าง
415,000.00
5.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
295,000.00
5.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
903,000.00
5.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
20,000.00
5.9 วัสดุคอมพิวเตอร์
207,400.00
5.10 วัสดุอื่น
30,000.00
5.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย
20,000.00
5.12 วัสดุเครื่องดับเพลิง
20,000.00
5.13 ค่าอาหารเสริม (นม)
1,806,917.00
5.14 วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
30,000.00
5.15 วัสดุการเกษตร
10,000.00
รวม
4,407,317.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค
6.1 ค่าไฟฟ้า
1,112,000.00
6.2 ค่าบริการโทรศัพท์
90,000.00
6.3 ค่าบริการไปรษณีย์
33,000.00
6.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
40,000.00
6.5 ค่าน้าประปา และค่าน้าบาดาล
45,000.00
รวม
1,320,000.00
รวม งบดาเนินงาน
13,926,064.00
4. งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
7.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
174,700.00
7.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
255,000.00
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
222,500.00
7.4 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
391,000.00
7.5 ครุภัณฑ์การเกษตร
23,000.00
7.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
990,000.00
รวม
2,056,200.00

จ่ายจริงถึงปัจจุบัน
1,705,179.13
34,095.00
1,747,716.36
87,445.40
3,574,435.89
104,627.00
251,625.00
94,077.00
379,986.00
258,052.00
536,139.10
0.00
153,212.00
0.00
0.00
0.00
1,464,634.34
0.00
3,945.00
3,246,297.44
246,406.90
21,803.76
1,208.00
16,501.54
18,181.44
304,101.64
8,304,356.82
91,000.00
0.00
63,500.00
214,918.76
16,000.00
0.00
385,418.76
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
8.2 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
รวม งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
9.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยและประเมินผลฯ
9.2 ค่าเช่าที่ดิน
รวม งบรายจ่ายอื่น
6. งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
9.1 เงินอุดหนุนเอกชน
9.1.1 เงินอุดหนุน(โครงการชมรมผู้สูงอายุตาบลดอนแสลบ)
9.2.2 เงินอุดหนุนเอกชน(โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ม.ที่ 1-24)
9.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
9.2.1 โครงการสภาเด็กและเยาวชน
9.2.2 โครงการดาเนินงานของเหล่ากาดชาดจังหวัด
9.2.3 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลดอนแสลบ
9.3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
9.3.1 เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา และ
นันทนาการเพื่อส่งเสริมประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี
9.3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
9.3.3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่า บ้านดอนพัฒนา หมู่ 23
ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
รวม งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งหมด

ประมาณการ

จ่ายจริงถึงปัจจุบัน

8,855,900.62
711,600.00
9,567,500.62
11,623,700.62

3,731,000.00
551,000.00
4,282,000.00
4,667,418.76

25,000.00
20,000.00
45,000.00

19,000.00
20,000.00
39,000.00

200,000.00
480,000.00

-

50,000.00
5,000.00
10,000.00

-

5,000.00

5,000.00

3,264,000.00 3,078,420.00
99,439.38

99,439.38

4,113,439.38 3,182,859.38
75,000,000.00 56,699,490.37
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์ (ศพด.) บ้านหนองนางเลิ้ง
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์ (ศพด.) บ้านพนมนาง
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLTV ศูนย์ (ศพด.) ตลุงใต้
4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1 บ้านดอนแสลบ
5)ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขารักษ์-บ้านรางหวาย
(ช่วงที่1)
6)ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขารักษ์-บ้านรางหวาย
(ช่วงที่2)
7)โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่.7 บ้านหนองปลิง
8)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่ง
สวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น บ้านดอนแสลบ ม.1
9)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์ชนิดน๊อกดาวแบบปรับทิศทาง
แสงและโคนเสาพับได้จานวน 25 ชุด สายบ้านเขาใหญ่ ม.14บ้านพนมนาง ม.2
10.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกรับ
ม.9 เขากระดวง
รวม

ประมาณการ

รับจริงถึงปัจจุบัน
30,600.00
30,600.00
30,600.00
9,548,000.00
9,685,000.00
9,823,000.00
480,000.00
5,670,000.00
9,300,000.00

6,730,000.00
45,749,600.00
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ส่วนที่ 4

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
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
๒๐
(๓)
(๓)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๓)

(๓)
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พิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
(๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
(๓)
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 (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์
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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
ทีไ่ ด้
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

๑๐๐

๑๐๐
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
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
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕๘
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๕)

(๕)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๓)
(๕)

(๕)
๑๐๐

(๕)
๙๘
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริง
ตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑๐
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
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
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)
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คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
(๕)
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)
(๕)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
(๕)
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
(๕)
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)
(๓)
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
(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) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
(๕)
พั ฒ 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) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนิ นงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
๙๘

********************************
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ส่วนที่ 5

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
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การประเมินความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็น
การประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีทั้งหมด ๖ ด้าน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

๑. วิธีการประเมิน
๑.๑ กาหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กาหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ทั้ง 24 หมู่บ้านๆ ละ 5
คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น 120 คน
๑.๒ กาหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
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- ลงพื้นที่และทาการสุ่มประเมินประชากร
ชื่อชุมชน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ
หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง
หมู่ที่ ๓ บ้านวังสาโรง
หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค
หมู่ที่ ๕ บ้านเขารักษ์
หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้
7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
8. หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
9. หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
11. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
12. หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
13. หมู่ที่ 13 บ้านโป่งสวรรค์
14. หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
15. หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์
16. หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
17. หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
18. หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
19. หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
20. หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม
21. หมู่ที่ 21 บ้านกาญจนาภิเษก
22. หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข
23. หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
24. หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
รวมประชากรเป้าหมาย

จานวนประชากรเป้าหมาย
ที่ทาแบบประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12๐ คน

๑.๔ เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 12๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 12๐ ชุด
๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

-51๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๖,๔๘๐ คะแนน
(๙ x ๖ x ๑๒๐)
๑.๑) ระดับคะแนน

๐ – ๒,๑๖๐

คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

๑.๒) ระดับคะแนน

๒,๑๖๑ – ๔,๓๒๐

คะแนน ระดับ พอใจ

๑.๓) ระดับคะแนน

๔,๓๒๑ – ๖,๔๘๐

คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X ๑๐๐
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ =
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์
๒) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

(๖,๔๘๐ คะแนน)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๖,๔๘๐ คะแนน
(๙ x ๖ x ๑๒๐)
๒.๑) ระดับคะแนน

๐ – ๒,๑๖๐

คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

๒.๒) ระดับคะแนน

๒,๑๖๑ – ๔,๓๒๐

คะแนน ระดับ พอใจ

๒.๓) ระดับคะแนน

๗,๔,๓๒๑ – ๖,๔๘๐

คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

=

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา

๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

(๖,๔๘๐ คะแนน)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๗๒๐ คะแนน
(๖ x ๑๒๐)
๓.๑) ระดับคะแนน

๐ – ๒๔๐

คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

๓.๒) ระดับคะแนน

๒๔๑ –๔๘๐

คะแนน ระดับ พอใจ

๓.๓) ระดับคะแนน

๔๘๑ – ๗๒๐

คะแนน ระดับ พอใจมาก

- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ

=

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา

-52๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. จานวนประชากรที่ทาแบบประเมิน จานวน ๑๒๐ คน
๑.๑ เพศ
ชาย จานวน ๕๔ คน
๑.๒ เพศ
หญิง จานวน ๖๖ คน
๒. อายุ
๒.๑ ตากว่า ๒๕ ปี
จานวน
๒๐ คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี
จานวน
๔๔ คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี
จานวน
๔๔ คน
๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี
จานวน
๑๒ คน
๓. การศึกษา
๓.๑ ตากว่าประถม/ประถมศึกษา
จานวน
๕๓ คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
จานวน
๕๒ คน
๓.๓ ปริญญาตรี
จานวน
๑๕ คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน
๐
คน
๔. อาชีพ
๔.๑ รับราชการ
จานวน
๖
คน
๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร
จานวน
๗๗ คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
จานวน
๑๒ คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา
จานวน
๒๕ คน
๔.๕ อืนๆ
จานวน
ค
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจฯ
๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม (เต็ม ๓๘,๘๘๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)
๔,๘๖๕
๕,๑๐๘
๔,๙๕๔
๔,๙๐๘
๕,๑๐๕
๕,๐๗๖
๓๐,๐๑๖

ระดับ
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๗๕.๐๗
๗๘.๘๒
๗๖.48
๗๕.๗๔
๗๘.๗๘
๗๘.๓๓
๗๗.๒๐

-

-

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม (เต็ม ๕๘,๓๒๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)
๔,๗๖๕
๔,๘๐๑
๔,๗๖๒
๔,๖๙๙
๔,๘๙๕
๔,๖๙๑
๔,๖๗๐
๔,๖๗๔
๔,๗๕๒
๔๒,๗๐๙

ระดับ
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๗๓.๕๓
๗๔.๐๘
๗๓.๔๘
๗๒.๕๑
๗๕.๕๔
๗๒.๓๙
๗๒.๑๒
๗๒.๑๒

-

-

๙. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

๗๓.๓๓
๗๓.๒๓

-

-
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา
(เต็ม ๗๒๐ คะแนน)
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๕๔๕
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๕๕๐
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๕๓๘
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕๓๐
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๕๘๗
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
๕๓๘
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๕๒๑
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๕๑๙
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๕๓๗
รวม (เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)
๔,๘๖๕

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา
(เต็ม ๗๒๐ คะแนน)
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๕๔๓
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๕๕๐
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๕๔๐
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕๔๑
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๕๖๕
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
๕๓๗
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๕๓๕
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๕๓๐
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๕๖๗
รวม (เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)
๔,๙๐๘

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

-55ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม (เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๗๒๐ คะแนน)
๕๕๓
๕๔๔
๕๕๑
๕๔๘
๕๔๙
๕๔๘
๕๕๘
๕๔๙
๕๕๔
๔,๙๕๔

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม (เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๗๒๐ คะแนน)
๕๔๘
๕๖๐
๕๖๑
๕๕๓
๕๓๗
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๔๗
๕,๐๖๕

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

-56ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม (เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๗๒๐ คะแนน)
๕๗๕
๕๗๕
๕๖๙
๕๖๐
๕๖๙
๕๖๒
๕๖๐
๕๖๖
๕๗๒
๕,๑๐๘

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม (เต็ม ๖,๔๘๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๗๒๐ คะแนน)
๕๖๔
๕๗๕
๕๗๐
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๐
๕๕๖
๕๕๙
๕๕๙
๕,๐๗๖

ระดับความ
พึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

-57๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า
๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๐
 ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ ๗๘.๘๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
- พอใจมากตาสุด ร้อยละ ๗๕.๐๗ ( ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
 ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๒)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ ๘๑.๖๒ (มีโครงการโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม)
- พอใจมากตาสุด
ร้อยละ ๗๖.๑๗ (มีการแก้ไขปัญาและการคตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน)
๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามทีองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่ง
ช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึงผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๒๐
๔.๒ วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมี ความพึงพอใจมากต่อการดาเนินงานของ
อบต. เนืองจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนา(ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และมีโครงการโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจ กรรม ทาให้ประชาชนมี ความพึ งพอใจ มากในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ โดยข้อมูลทีจะทาให้หาสาเหตุได้คือ การเปลียนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดทีเลือก
๕. ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
แสลบ มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ดังนี้
๕.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ควรจะดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
สาเร็จให้มากกว่านี้
๕.๒ หากไม่สามารถดาเนินการเนืองจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ เมือประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อองค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบดีขึ้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ สามารถนาผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึงรายละเอียดตามทีได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว
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