รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

จัดทาโดย

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึงมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5)
***************************
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓) ทั้งนี้ ได้นาข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ดังกล่าว
ด้วย โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถาม
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนแสลบ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุ รี
โทรศัพท์ ๐3๔ – 568215 ต่อ 15
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นายธษิฒ ประกอบธรรม)
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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 ซึ่งคณะกรรมการจะต้ อ งดาเนิน การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา และคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
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 ย บดั ง กล่ า วและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ จึงได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบทราบ คณะกรรมการหวังเป็น
ว่ารายงานผลการติดตามฉบับ นี้จ ะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบล
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 แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกาหนด
ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในเขตจั งหวั ด ขึ้น ตามกระบวนการพิ จารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่น ระดับ จั งหวัด ร่ ว มกับคณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจั งหวั ด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่อให้ ส ามารถบู ร ณาการกับแผนพัฒ นาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่า ง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การบูรณา
การร่ ว มกั น ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวัด 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
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ 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. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4
๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวันนับ แต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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แผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวันนับ แต่วัน
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 อได้ว่าเป็นเครื่ องมื อที่จ าเป็ นในการปรับปรุงประสิ 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 ติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกั บกลุ่ มเป้าหมายที่ได้ รับ
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 ความจาเป็ น และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นแต่ ล ะโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (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
กาหนดไว้ได้มกี ารปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่ างไร น าไปสู่ ความสาเร็ จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ 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
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
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 องถิ่ น เป็นการประเมิน ประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผ ลของการด าเนินโครงการ
กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรื อไม่ สนองตอบต่อ ความต้อ งการของประชาชนหรื อผู้ ที่มีส่ ว นได้ เสี ยทุ กฝ่ ายหรือ ไม่ การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่
เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่
กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้ องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ ของ
ท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้ อมของนโยบาย (environments or contexts) การ
ประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (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 จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของ

-5รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ 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 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุ ณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ 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
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น 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

-7ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(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 และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การ
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)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโ ครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสั ญจรไปมาได้ส ะดวก ปลอดภั ย
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุป โภค-บริ โ ภคทุกครัว 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
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง 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 ญหาของชุมชนได้ ห รื อ ไม่ งบประมาณถูก ใช้ ไ ปอย่า งประหยัด และคุ้ม ค่ า 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)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสั 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
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต 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) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 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
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
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 เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รั บผลตาม
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 พย์ สิ 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 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 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 หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รั บผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบั 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 อ ไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

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

ชื่อ-สกุล
นายสุรพล เกษมวิริยนนท์
นางศศิพรรณ บูรกูล
นางสมใจ เชื้อหนองปรง
นางนุจนาถ ลาดวน
นางปทิตตา พิกุลแก้ว
นายฉลวย ทวีศรี
นางทัศนีย์ โอชา
นางสาวประกาย โตแก้ว
นางสาววรณัน เชื้องาม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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
การศึกษาศาสนาก้าวล้า
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 น ซึ่ง ได้ จ ากการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
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

-21คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รับ การแต่งตั้งจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ ตามคาสั่งที่ 229/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายสุรพล เกษมวิริยนนท์
ปลัด อบต.ดอนแสลบ
2. สมาชิกสภาท้องถิ่น
3. สมาชิกสภาท้องถิ่น
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






















-23แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ทั้งหมด
ทีม่ ีการเพิ่มเติม
ที่เสร็จ

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
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

3

100

-

-

1

33.33

-

-

2

66.66

-

-

23

100

-

-

5

21.73

-

-

18

78.26

-

-

65

100

-

-

5

7.69

-

-

60

92.30

-

-

4

100

-

-

2

50.00

-

-

2

50.00

-

-

28

100

-

-

5

17.85

-

-

23

82.14

-

-

38

100

-

-

11

42.11

-

-

18

57.89

-

-

169

100

-

-

46

27.21

-

-

123 72.78

-

-

สรุป
โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2565
คิดเป็นร้อยละ 46 x 100 =
169

46
โครงการ
169
โครงการ
27.21 %

-24ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.1 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

โครงการ
1.ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ น

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
731,600.00

แบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน หนอง
ปลิง หมู่ที่ 7 ตาบล ดอนแสลบ
องค์การบริ หารส่วนตาบลดอนแส
ลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
[1500838002600H22]

2.ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม

-



-

1,119,900.00

-



-

2,308,000.00

เหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.61-004
บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 23 ตาบล
ดอนแสลบ กว้าง 6 เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การ
บริ หารส่วนตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
[1500838002600BI8]

3.ขุดลอกสระน้ าบ่อนุ่นสาธารณะ
ประโยชน์ หมูท่ ี่ 6 บ้านตลุงใต้ เดิม
กว้าง 235 เมตร ยาว 300 เมตร
ลึก 4 เมตร ขุดลอกใหม่ กว้าง
235 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 5
เมตร องค์การบริ หารส่วนตาบล
ดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
[1500838002600N54]

รวมทั้งสิ้น

4,159,500.00

-

-25ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นต้องทา
เป็นการเร่งด่วนก่อนในงบสารองจ่าย
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป ไม่สามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. ควรดาเนิ น การซักซ้อมและทาความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
3. ควรจัดทาแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจาเป็น
การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565
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

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าสายดอนแสลบ-ห้วยยาง
หมู่ที่1 บ้านดอนแสลบ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านหนองปล้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
บ้านเขาใหญ่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
บ้านกรับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18
บ้านทุ่งเจริญ

2
3
4
5

งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้
660,000
ข้อบัญญัติ
628,000

ข้อบัญญัติ

944,000

ข้อบัญญัติ

423,000

ข้อบัญญัติ

701,000

ข้อบัญญัติ

-26ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย แหล่งเงินที่ใช้
628,000 628,000 ข้อบัญญัติ

6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
บ้านวังนาค

7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
บ้านหนองปลิง

968,000 968,000

ข้อบัญญัติ

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
บ้านหนองนางเลิ้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังข้าว
ใหม่ หมู่ที่ 16-บ้านวังนาค หมู่ที่ 4

723,000 723,000

ข้อบัญญัติ

999,000 999,000

ข้อบัญญัติ

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 783,000 783,000
6 บ้านตลุงใต้

ข้อบัญญัติ

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 500,000 783,000
16 บ้านวังข้าวใหม่

ข้อบัญญัติ

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา

644,000 644,000

ข้อบัญญัติ

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์

400,000 400,000

ข้อบัญญัติ

14 โครงการก่อสร้างเสาไฟโคมแบบกิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านวัง
นาค

209,000 209,000

ข้อบัญญัติ

15 โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์

300,000 300,000

ข้อบัญญัติ

16 โครงการปรับปรุงเกรดถนนผิวจราจร หมู่ที่ 1-17
ตาบลดอนแสลบ

480,000 480,000

ข้อบัญญัติ

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
บ้านวังแสนสุข

490,000 490,000

ข้อบัญญัติ

9

-27ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้
100,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
31,140

แหล่งเงินที่ใช้
ข้อบัญญัติ

1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ

2

โครงการรณรงค์ประชา สัมพันธ์การควบคุมไฟป่า

20,000

17,960

ข้อบัญญัติ

3

โครงการเส้นทางการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
ปัญญา

50,000

40,430

ข้อบัญญัติ

4

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 170,000
บ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

90,000

ข้อบัญญัติ

5

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 200,000

84,129.60

ข้อบัญญัติ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3,264,000 1,627,000
อาหารกลาง

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
6,597,627 2,627,060

ข้อบัญญัติ

หมายเหตุ

-28ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ
โครงการรณรงค์ประชา สัมพันธ์การควบคุมไฟป่า
โครงการเส้นทางการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
ปัญญา

2
3

ตั้งไว้
100,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
31,140

แหล่งเงินที่ใช้
ข้อบัญญัติ

20,000
50,000

17,960
40,430

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

หมายเหตุ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 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

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าจ้างเหมาบริการ (คลัง)
ค่าจ้างเหมาบริการ (สป.)
ค่าจ้างเหมาบริการ (ช่าง)

2
3
4
5
6
7

ตั้งไว้
60,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
60,000

แหล่งเงินที่ใช้
ข้อบัญญัติ

66,000
130,000
210,000
216,000
851,712
250,000

42,000
25,425
58,856.42
48,000
410,825
148,000

ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

หมายเหตุ

-29ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้
250,000
130,000
66,000
620,000
100,000
120,000
50,000
30,000
15,000
10,000

ค่าจ้างเหมาบริการ (ช่าง)
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งสานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแสลบ
รวม
2,924,712

งบประมาณ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
แหล่งเงินที่ใช้
148,000
ข้อบัญญัติ
10,710
ข้อบัญญัติ
42,000
ข้อบัญญัติ
3,317.20
ข้อบัญญัติ
20,007
ข้อบัญญัติ
74,852.09 ข้อบัญญัติ
615
ข้อบัญญัติ
3,505
ข้อบัญญัติ
550
ข้อบัญญัติ
10,000
ข้อบัญญัติ
958,663

-30รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
รายงานรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2565
หมวด/ประเภท
ประมาณการ รับจริงถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
60,000.00 170,681.00
2) ภาษีป้าย
50,000.00
81,311.00
3) อากรการฆ่าสัตว์
500.00
1,200.00
รวม
110,500.00 253,192.00
หมวด/ประเภท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา
4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
5) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบการกิจการน้ามันเชื้อเพลิง
7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
8)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อ
สุภาพ
9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
2) ดอกเบี้ย
3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ
รวม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
1) เงินที่มีผู้อุทิศให้
2)ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
3)ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม

ประมาณการ

รับจริงถึงปัจจุบัน

2,000.00
630.000.00
300.00

1,590.80
316,710.00
190.00

1,500.00
0.00

530.00
52,000.00

2,500.00
0.00
31,000.00

2,300.00
4,000.00
0.00

35,000.00
667,300.00

0.00
378,160.80

0.00
370,000.00
7,000.00
377,000.00

9,000.00
55,047.59
0.00
64,047.59

0.00
500,000
0.00
10,000.00
510,000.00

0.80
0.00
30.00
0.00
30.80
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หมวดรายได้จากทุน
1) รายได้จากทุนอื่นๆ
รวม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
หมวด/ประเภท
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5) ภาษีสรรพสามิต
6) ค่าภาคหลวงแร่
7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฏหมายที่ดิน
9)ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล
10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวม
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
หมวด/ประเภท
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้าน
หนองปลิง หมู่ที่ 7 ตาบล ดอนแสลบ องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.61004 บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 23 ตาบลดอนแสลบ กว้าง 6 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
3) ขุดลอกสระน้าบ่อนุ่นสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
เดิมกว้าง 235 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 4 เมตร ขุดลอกใหม่
กว้าง 235 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 5 เมตร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนแสลบ อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งหมด

ประมาณการ

รับจริงถึงปัจจุบัน

2,000.00
2,000.00

0.00
0.00

720,000.00
11,500,000.00
5,300,000.00

369,063.48
6,600,218.11
3,115,040.19

ประมาณการ
รับจริงถึงปัจจุบัน
310,000.00
175,329,37
10,000,000.00 4,792,123.33
130,000.00
54,158.20
120,000.00
68,652.43
2,100,000.00 1,045,532.00
0.00
10.00
20,000.00
252.20
30,200,000.00 16,220,379.31
48,133,200.00 21,390,688.50
48,133,200.00 21,390,688.50
ประมาณการ

รับจริงถึงปัจจุบัน

731,600.00

731,600.00

1,119,900.00

1,119,900.00

2,308,000.00

2,308,000.00

4,159,500.00

4,159,500.00
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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
รวม
2. งบบุคลากร
2.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
- เงินเดือนนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
- เงินประจาตาแหน่ง
- เงินวิทยฐานะ
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
รวม
3. งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
3.1 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองฯ
3.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3.3 ค่าเช่าบ้าน
3.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รวม

ประมาณการ

จ่ายจริงถึงปัจจุบัน

200,000.00
65,526.00
10,000.00
7,200.00
16,000,000.00 8,521,500.00
3,981,905.00 2,054,000.00
132,000.00
52,500.00
920,000.00
695,268.00
1,064,336.00
914,336.00
60,000.00
0.00
22,368,241.00 12,310,330.00
532,080.00
45,600.00
45,600.00
90,720.00

159,248.16
13,735.20
13,735.20
23,655.48

4,517,160.00

771,004.00

9,236,052.00 3,670,320.00
108,000.00
49,950.00
210,000.00
84,000.00
126,000.00
63,000.00
4,305,130.00 1,507,090.00
385,125.00
112,365.00
19,601,467.00 6,468,103.04
2,320,438.00

0.00

164,000.00
50,000.00
167,000.00
2,702,438.00

7,140.00
0.00
33,330.00
40,470.00
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ประมาณการ

จ่ายจริงถึงปัจจุบัน

หมวดค่าใช้สอย
4.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2,533,716.00 911,119.45
4.2 รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ
130,000.00
2,205.00
4.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ 7,206,394.00 1,711,624.88
4.4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
190,000.00
31,520.00
รวม
10,060,110.00 2,656,469.33
หมวดค่าวัสดุ
5.1 วัสดุสานักงาน
242,500.00
82,990.00
5.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
460,000.00
57,620.00
5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
1,952,244.00 881,473.40
5.4 วัสดุก่อสร้าง
515,000.00
8,000.00
5.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
205,000.00
9,009.40
5.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
955,000.00 244,835.40
5.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
30,000.00
0.00
5.9 วัสดุการเกษตร
10,000.00
1,180.00
5.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
20,000.00
0.00
5.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย
20,000.00
0.00
5.12 วัสดุคอมพิวเตอร์
180,000.00
47,040.00
5.13 วัสดุเครื่องดับเพลิง
40,000.00
0.00
5.14 วัสดุอื่นๆ
30,000.00
0.00
รวม
4,659,744.00 1,332,148.20
หมวดค่าสาธารณูปโภค
6.1 ค่าไฟฟ้า
1,212,000.00 289,868.93
6.2 ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
50,000.00
18,181.44
6.3 ค่าบริการโทรศัพท์
90,000.00
6,869.57
6.4 ค่าบริการไปรษณีย์
28,000.00
6,996.00
6.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
40,000.00
18,739.70
รวม
1,420,000.00 340,655.64
4. งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
7.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
201,800.00
0.00
7.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2,975,000.00
0.00
7.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
118,000.00
0.00
7.4 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
990,000.00
0.00
7.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
391,000.00
0.00
รวม
4,675,800.00
0.00
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
8.2 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8.3 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
5. งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
9.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยและประเมินผลฯ
9.2 ค่าเช่าที่ดิน
รวม
6. งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
รวม งบเงินอุดหนุน
7. งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
รวม งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการ

จ่ายจริงถึงปัจจุบัน

9,001,000.00
209,000.00
1,270,000.00
10,480,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

25,000.00
20,000.00
45,000.00

0.00
0.00
0.00

3,268,200.00
740,000.00
5,000.00
4,013,200.00

1,600,410.00
0.00
5,000.00
1,605,410.00

20,000.00
20,000.00

0.00
0.00

