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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นามี ห น้ า ที่ด าเนิน การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะหมาก จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อรายงานงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะหมากทราบ
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้ า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น แต่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี ท รั พ ยากรจ ากั ด ทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดแผนพั ฒ นาที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ การท างานเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสามารถบ่ ง ชี้
ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผล
การวางแผนมีความสาคัญ 5 ประการคือ
1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน
5) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็ จ ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ “ระบบติ ด ตาม” จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมายหรื อไม่อย่ างไร เพื่อน าข้อมูล ดังกล่ าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการ
ดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนิ น งาน หากไม่ มี ร ะบบติ ดตามของโครงการแล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความล่ า ช้า ในการด าเนิ นงานให้ ลุ ล่ ว ง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่า งๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่

ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
การวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบ
ติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษา
ติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น
เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไข การขยายขอบเขต หรื อการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรื อไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปใช้ปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดย
ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการ
ใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ า ยได้ รั บ การตรวจติ ด ตามโดยคณะกรรมการที่ ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ก็ ต ามหรื อ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 29 (3) และข้อ
30 (5) ของระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
จะต้องดาเนินการ
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรั บทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสมซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ที่
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่ าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
หมาก จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับและประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่ ว ยงานคลั ง รวบรวมรายงานการเงิ น และสถิ ติ ต่ า งๆ ของทุ ก หน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการค านวณขอตั้ ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินอุดหนุนขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ
25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒ นาได้อย่ างเป็น รูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)
จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของแผนพั ฒ นา โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง
ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น
รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้ง มั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่า งๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม

5)
6)
7)
8)
9)

เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกับประกาศผลการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 13 (3)

ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้ องถิ่นทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิบ ห้า วันนับ แต่ วันที่ผู้บ ริ หารท้ องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
สิ่ งที่จ ะทาให้ การติดตามและประเมินผลมีประสิ ทธิภ าพก็ คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ดังนี้
4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ 1 แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจในการวัดเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
ภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
หมากในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะหมาก(ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
4.3 การติดตามและประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับ ผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้ บุ ค คล หรื อ คณะกรรมการ หรื อ คณะท างานก าหนดแบบและวิธี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1) ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
2) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
4) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths)และจุดอ่อน(weaknesses)อะไรบ้างและ
จุ ดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุ อ ะไรและจะแก้ไ ขได้อย่ างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ ข้อ มูล ครบถ้ว นแล้ ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเ ร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
9) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 วิสัยทัศน์
“ตาบลแห่งการท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นตาบลพัฒนาแล้ว ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1 ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
2.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
3. พันธกิจ
3.1 จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ประชาชน
3.2 ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
3.3 ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3.5 ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3.7 ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
3.8 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.9 สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เป้าประสงค์
4.1 การจัดโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
4.2 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน มีการส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา การสาธารณสุข
สวัสดิการสังคม อาชีพและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
4.3 สถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน
4.4 เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
หน่วยงานหลักในการพัฒนา
5. ตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละของจานวนประชาชนที่ได้รับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.2 ร้อยละของจานวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนมีความพึง
พอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
5.3 จานวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ อบต.ดาเนินการในแต่ละปี

5.4 ร้อยละของประชาชนและกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาด้านอาชีพ เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
5.5 ร้อยละของประชาชน/ครัว เรื อนที่มีส่วนร่ว มในการดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน
5.6 ร้อยละของการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6. ค่าเป้าหมาย
6.1 ประชาชนที่ได้รับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.2 ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร้อยละ 80
6.3 ประชาชนและกลุ่มองค์กรอาชีพได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่าง
น้อยปีละ 1 กลุ่ม
6.4 อบต.ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
6.5 จ านวนประชาชน/ครั ว เรื อ นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ล รั ก ษา ปกป้ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดปริมาณขยะในครัวเรือน หมู่บ้าน อย่างน้อยร้อยละ 5
6.6 อบต.มีการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างน้อยร้อยละ 50
4. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 พัฒนาบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาด้านอื่นๆ
4.3 สร้างสังคมที่เป็นสุข ส่งเสริมให้คนมีความรู้ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.5 การบริหารจัดการน้าและขยะอย่างบูรณาการเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่
4.6 พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในการให้บริการประชาชน
5. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
5.1 การติดตามประเมินผลจานวนโครงการ/งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณและจ่ายขาดเงิน
สะสม และได้รั บ เงิน อุดหนุ น เฉพาะกิจ จ านวน 125 โครงการ ได้ดาเนิน การเบิกจ่าย จานวน 70 โครงการ
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แยกเป็น
- ตามข้อบัญญัติ
จานวน 95 โครงการ
- จ่ายขาดเงินสะสม
จานวน 25 โครงการ
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 5 โครงการ
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 70 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 55 โครงการ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 48,499,758.63 บาท

ตารางเปรียบเทียบจานวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และแผนพัฒนาเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2
นาไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการตามข้อบัญญัติ
โครงการจ่ายขาด
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
โครงการที่ได้ดาเนินการ
งบประมาณรายจ่าย
เงินสะสม
เฉพาะกิจ
เบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
136 118,939,120 19
10,461,700 24
10,894,700
5
16,654,620 30
26,840,202.63
โครงการตามแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์
1. ประชาชนอยู่ดีมี
สุข
2. การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ
3. การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. การสร้างความ
เข้มแข็งและการ
บริหารจัดการที่ดี
รวม

157

31,658,803

62

20,507,710

1

125,300

-

-

34

19,208,465

6

1,650,000

2

2,010,000

-

-

-

-

1

1,990,550

29

8,895,150

12

1,166,500

-

-

-

-

5

460,541

328

161,143,073

95

33,447,310

25

11,020,000

5

16,654,620

70

48,499,758.63

สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด จานวน 328 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 125 โครงการ
- โครงการที่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย จานวน 70 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 21.34 ของจานวนโครงการทั้งหมดที่นาไปสู่การปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติ/โครงการจ่ายขาดเงินสะสม/โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ดาเนินการจริงและไม่ได้ดาเนินการ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ (บาท)
ที่
เบิกจ่าย
ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข
1 จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความสะดวกการจราจร
16,600
14,600
0
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2 จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความสะดวกการจราจร
16,600
0
0
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3 ป้องกันและควบคุมไฟป่า
16,600
0
0
4 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
120,000
0
0
5 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน
14,000
0
0
6 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(หมูที่ 7)
780,900
774,900
0
7 ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายปากบาง-ช่องฟืน
4,590,000
4,590,000
0
8 ปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ(ช่วง sta
1,970,400
0 1,924,000
13+715- sta 14+096)
9 ปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าตีน-เกาะโคบ(ช่วง sta
1,652,300
1,532,000
0
18+353- sta 18+663)

หมายเหตุ

อุทธรณ์
(บาท)
0
0

0
0
0
0
0 อุดหนุนเฉพาะกิจ
0
0

ที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเวียน – บ้านนายเรวัชร์(ม.1)
ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้าหน้าศูนย์โอทอป (ม.2)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหวีด (ม.2)
ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูสายท่าตีน-แหลมหลา
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ(ม.2)
ขยายไหล่ทางหน้าโรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (หมูที่ 3 และหมูที่ 10)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแขกพร้อมวางท่อระบายน้า (ม.4)
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10)
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปา (ม.5)
ก่อสร้างรั้วเหล็กกันตกริมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.(ม.5)
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ม.5)
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ม.6)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหย๊ะ (ม.8)
ก่อสร้างถนน คสล. สายสุสานมุสลิม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสุขทานา (ม.9)
ตัดถนนลูกรังสายหอประชุม-ชายทะเลพร้อมวางท่อระบายน้า(ม.10)
ติดตั้งฝาคูระบายน้าซอยมัสยิดบ้านบน (ม.11)

1,330,000 1,325,650.83
109,000
99,600
21,000
20,500
44,500
44,000
999,400
898,800
495,000 382,931.80
342,500
326,000
1,430,900
849,500
481,600
474,000
1,289,200
818,710
704,400
0
43,500
43,000
473,300
349,900
1,481,600
986,950
82,300
82,000
85,600
83,000
324,000
306,000
314,900
307,000
236,700
231,000

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704,400
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ

อุทธรณ์
(บาท)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม

ที่

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ปรับปรุง/ติดตั้งป้ายบอกทาง/เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายอื่นๆ
ติดตั้งเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน (ม.3)
ติดตั้งเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน (ม.4)
ติดตั้งเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน (ม.7)
ติดตั้งเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน (ม.8)
ติดตั้งเสียงตามสายประจาหมู่บ้าน (ม.9)
ส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะอาชีพปลูกปาล์มน้ามัน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา อปท. อบต.เกาะหมาก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อแค (ม.2)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญชู ไกรแก้ว (ม.3)
ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสานักงาน อบต. (ช่วงที่ 2)
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเคียง – อ่าวท่ายางพร้อมวางท่อ คสล. 6 จุด (ม.2)
ขยายเขตประปาสายปั๊มน้ามัน-โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก (ม.6)
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบกรมทรัพยากรน้าบาดาล (ม.
6)
ติดตั้งฝาคูระบายน้าข้างสนามกีฬาบ้านช่องฟืนชนิดฝาตะแกรงเหล็ก (ม.2)
ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่ 4
ระยะทาง 2,240 เมตร

หมายเหตุ

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)

อุทธรณ์
(บาท)
0
310,000
310,000
310,000
310,000
310,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

385,300
310,000
310,000
310,000
310,000
310,000
65,000
50,000
60,000
199,500
302,300
448,300
2,292,000
694,000
667,100

384,300
0
0
0
0
0
0
47,100
56,140
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
199,500
302,300
435,600
2,292,000
694,700
654,222

126,100
8,770,000

108,000
8,770,000

0
0

จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
จ่ายขาดเงินสะสม
โอนเพิ่ม

0
0 อุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)

อุทธรณ์
(บาท)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข
46 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตาบลเกาะหมาก(แบบทางหลวง
985,400
985,400
0
0 อุดหนุนเฉพาะกิจ
ชนบท)หมู่ที่ 3
47 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตาบลเกาะหมาก(แบบทางหลวง
994,850
994,850
0
0 อุดหนุนเฉพาะกิจ
ชนบท)หมู่ที่ 6
48 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตาบลเกาะหมาก(แบบทางหลวง
954,370
954,370
0
0 อุดหนุนเฉพาะกิจ
ชนบท)หมู่ที่ 8
รวม 38,011,020 26,840,202.63 7,206,722 1,550,000
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีทั้งหมดจานวน 48 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 38,011,020 บาท
ดาเนินการเบิกจ่าย 30 โครงการ งบประมาณ 26,840,202.63 บาท
ก่อหนี้ผูกพัน 8 โครงการ งบประมาณ 7,206,722 บาท
อยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์ 5 โครงการ งบประมาณ 1,550,000 บาท
ไม่ได้ดาเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 232,200 บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ดาเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ดาเนินการจริง x 100 = 30 x 100 = 22.05 %
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1
136

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
เข้าค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (day camp)
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
สนับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม
กีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โรงเรียนปลอดขยะ
สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สร้างสานึกความเป็นไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(รามโนราห์)
อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)

หมายเหตุ

อุทธรณ์
(บาท)

30,000
10,000
30,000
200,000
891,800

29,852
9,930
0
199,900
754900

0
0
0
0
0

0
0
0 โอนลด
0
0

292,400

292,400

0

0

194,360
445,700
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,464,000
500,000

159,330
421,800
10,000
10,000
0
10,000
10,000
10,000
0
2,434,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0 โอนเพิ่ม 145,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0 โอนลด(ไม่ดาเนินการ)

ที่

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในนาม อบต.เกาะหมาก
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง
สร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ปฏิบัติธรรมดาเนินชีวิตตามหลักศีล 5
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น(ประเพณีลากพระ)
บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น(วันสารทเดือนสิบ)
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสารทเดือนสิบ)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดดารุสลาม)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดนูรลดีนา)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดนูรลมูบีน)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดบ้านเกาะเสือ)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมไทยมุสลิม(มัสยิดนูรลฮูดา)
ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)

หมายเหตุ

อุทธรณ์
(บาท)

50,000
1,500,000
20,000
20,000
130,000
15,000
100,000
10,000

0
499,625
0
16,800
129,875
8,215
99,800
10,000

0
0
0
0
0
0
0
0

0 โอนลด(ไม่ดาเนินการ)
0
0
0
0
0
0
0

10,000

10,000

0

0

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
20,000

10,000
10,000
10,000
10,000
0
10,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ที่

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
กาจัดลูกน้ายุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (หมู่ที่ 11)
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (หมู่ที่ 7)
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก(หมู่ที่ 11)
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก(หมู่ที่ 6)
พัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชน (หมูที่ 10)
พัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชน (หมูที่ 5)
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมูที่ 1)
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมูที่ 11)
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมูที่ 6)
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (หมูที่ 5)
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ที่ 10)
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ที่ 7)
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(หมู่ที่ 1)
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(หมู่ที่ 5)
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(หมู่ที่ 6)

25,000
30,000
30,000
22,050
6,450
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
6,600
7,000
7,000
7,000
6,000
6,000
6,400

24,990
7,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ

อุทธรณ์
(บาท)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ที่

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(หมู่ที่ 7)
เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
สตรีกับวิถีพอเพียงตาบลเกาะหมาก
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ติดตั้งเครื่องออกกาลังกายและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (ม.3)
จัดสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5

6,000
0
23,100
0
15,000
5,000
10,000
0
9,500,000 8,977,900
3,648,000 3,433,600
90,000
85,000
1,000,000
917,748
480,000
480,000
125,300
100,000
รวม 22,199,160 19,208,465

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีทั้งหมดจานวน 63 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 22,199,160 บาท
ดาเนินการเบิกจ่าย 34 โครงการ งบประมาณ 19,208,465 บาท
ไม่ได้ดาเนินการ 29 โครงการ งบประมาณ 872,600 บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ดาเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ดาเนินการจริง x 100 = 34 x 100 = 22.22 %
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2
153

อุทธรณ์
(บาท)

หมายเหตุ

0
0
0
0
0
0
0
0
0 โอนเพิ่ม
0 จ่ายขาดเงินสะสม
-

ที่

1
2

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
รวม

2,000,000
10,000
2,010,000

1,990,550
0
1,990,550

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)
0
0
-

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ มีทั้งหมดจานวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,010,000 บาท
ดาเนินการเบิกจ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 1,990,550 บาท
ไม่ได้ดาเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ดาเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ดาเนินการจริง x 100 = 1 x 100 = 16.6 %
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3
6

หมายเหตุ

อุทธรณ์
(บาท)
0
0
-

ที่

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ (บาท)

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

ก่อหนี้ผกู พัน
(บาท)

อุทธรณ์
(บาท)

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
1 จัดพิมพ์คู่มือประชาชนสาหรับการติดต่อราชการ
20,000
0
0
0
2 พัฒนาความรู้ของบุคลากรท้องถิ่น
150,000
0
0
0 โอนงบประมาณ
3 ให้ความรู้แก่พนักงานตามหลักธรรมาภิบาล
50,000
0
0
0 โอนงบประมาณ
4 อบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
30,000
0
0
0 โอนงบประมาณ
5 อบรมคณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
30,000
0
0
0 โอนงบประมาณ
6 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
120,000
0
0
0 โอนงบประมาณ
7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะ
400,000
385,488
0
0
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
8 ปรับปรุงอาคารสานักงานในการติดต่อราชการสาหรับผู้พิการหรือทุพล
270,000
0
0
0 โอนงบประมาณ
ภาพและผู้สูงอายุ
9 จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
50,000
49,975
0
0
10 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี
10,000
0
0
0 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบ
11 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและรณรงค์การชาระภาษีเพื่อเพิ่ม
12,500
11,328
0
0
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
12 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
24,000
13,750
0
0
รวม 1,166,500
460,541
สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามข้อบัญญัติงบประมาณ มีทั้งหมดจานวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,166,500 บาท
ดาเนินการเบิกจ่าย 5 โครงการ งบประมาณ 460,540 บาท (ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดที่ได้ดาเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 = โครงการที่ดาเนินการจริง x 100 = 5 x 10
= 17.24 %
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4
29

ตารางเปรียบเทียบจานวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
การบริหารจัดการที่ดี
รวม

จานวนโครงการ/
กิจกรรมประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2563
ตามแผนพัฒนา
136

ตามข้อบัญญัติ
19

157

ข้อบัญญัติ

จ่ายขาดเงินสะสม

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เบิกจ่าย
7

ตั้งไว้
24

เบิกจ่าย
18

รับมา
5

เบิกจ่าย
5

62

33

1

1

-

-

6

2

1

-

-

-

-

29

12

5

-

-

-

-

328

95

46

25

19

5

5

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
บรรจุในแผนพัฒนา จานวน 328 โครงการ
ดาเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ/รายจ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คิดเป็นร้อยละ 46+19+5 x 100 = 21.34
328

คิดร้อยละ

แนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะหมาก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ติดตามรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแบบรายงานผลการดาเนินงานในการบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น e-plan เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก กรณีไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการให้ระบุ
ชัดเจนว่าไม่มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาความดีความชอบของ
พนักงาน อบต.
2. สุ่มตรวจโครงการ/กิจ กรรมที่ดาเนินการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น ตามแบบตรวจติดตามโครงการที่
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรวบรวมในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานโครงการต่อไป
3. การจัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ประเด็นการพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
20
100
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
15
100
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
(10)
10
100
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
10
100
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
10
100
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
5
100
3.5 กลยุทธ์
(5)
5
100
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(5)
5
100
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
4
80
3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมาย
(5)
4
80
3.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
5
100
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
4
80
รวม 100
97
97
เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ เช่นที่ตั้งหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้และ
ป่าไม้ด้านการเมืองการปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากร และช่วงอายุจานวนประชากร

20
(3)

20
3

(2)

2

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่นการศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา การสื่อสาร
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเกษตร
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ แรงงาน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
เช่นการนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจาปี
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า
ป่าไม้ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วีธีการ
และการดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
และศักยภาพ
(1)การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
(2) ) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(3)

3

15
(2)

2

(2)

2

(2)

2

3. ยุทธศาสตร์

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ SStrength (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน)
O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat
(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 -2565 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562-2565 เช่น ผลทีไ่ ด้รับ/ผลที่สาคัญ
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(1)

1

(1)

1

(1)

1

65
(10)

10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้อง
ทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

(10)

10

(10)

10

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

4

(5)

4

เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

(5)

5

(5)

4

100

97

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ประเด็นการพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
คะแนนเต็ม
1. สรุปสถานการณ์พัฒนา
10
10
100
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
10
9
90
ประมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
10
9
90
คุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
10
100
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
3
60
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
4
80
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
(5)
4
80
งบประมาณที่ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี
(5)
5
100
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับ
(5)
5
100
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
5
100

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
5
100
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและการเสริมสร้างให้
(5)
4
80
ประเทศชาติ มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของ
(5)
4
80
โครงการ)
5.10 การประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5
100
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (kpi) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
5
100
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
3
60
รวม 100
90
90
เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
1. สรุปสถานการณ์พัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
10
10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการนา
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้
10
9
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไป
ตามทีต่ ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการ
จริงตามที่ได้ กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนา
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
10
9
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป
คุณภาพคือการนาเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดาเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และ เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

5.โครงการพัฒนา

พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ จัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy Plan
: LSEP)
1. ความชัดเจนของชื่อ โครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกาหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
2. กาหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกาหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
3. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นาไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร

10

10

60
(5)

3

(5)

4

(5)

4

กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลา
ดาเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง
4.โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20
ปี
-โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง โครงการสอดคล้องกับ (1) ความ
มั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)
การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
5. เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy

(5)

5

(5)

5

(5)

5

หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ
7.โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กาหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน
8.โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชน ดาเนินการเองหรือร่วม
ดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP
9.งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลัก
สาคัญ 5 ประการในการ จัดทาโครงการได้แก่ (1)
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5)
ความโปร่งใส (Transparency)

(5)

5

(5)

4

(5)

4

10.การประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการ
งบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่า
กว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง งบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
11. มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
การกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความ
พึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (3)
ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวม

(5)

5

(5)

5

(5)

3

90

90

สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
การติดตามประเมิลผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
ในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจาแนกเพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
42
42
หญิง
58
58
รวม
100
100
จากตารางที่ 1.1 ผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 58
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 รวมทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 1.2 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
2
2
20-30 ปี
8
8
31-40 ปี
24
24
41-50 ปี
16
16
51-60 ปี
37
37
มากกว่า 60 ปี
13
13
รวม
100
100
จากตาราง 1.2 จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจตามลาดับแรก มีดังนี้ ลาดับที่ 1 ช่วงอายุต่า
กว่า 20 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ลาดับที่ 2 ช่วงอายุ 20-30 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ลาดับ
ที่ 3 ช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ลาดับที่ 4 ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 16 ลาดับที่ 5 ช่วงอายุ 51-60 ปี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ลาดับที่ 6 ช่วงอายุ มากกว่า
60 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13
ตารางที่ 1.3 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ประถมศึกษา
43
43
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
35
35
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
7
7
ระดับปริญญาตรี
8
8
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
1
1
ระดับอื่นๆ
6
6
รวม
100
100

จากตารางที่ 1.3 จาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจสามลาดับแรก มีดังนี้ ลาดับที่
หนึ่งระดับประถมศึกษา จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ลาดับที่สอง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ลาดับที่สาม ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7
ตามลาดับ
ตารางที่ 1.4 แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจาแนกตามอาชีพ
ระดับอาชีพ
จานวน
ร้อยละ
รับราชการ
5
5
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
2
2
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
12
12
รับจ้าง
20
20
นักเรียน นักศึกษา
8
8
เกษตรกร
40
40
อื่นๆ
13
13
รวม
100
100
จากตารางที่ 1.4 จาแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ สามลาดับแรก มีดังนี้ ลาดับที่ 1 อาชีพรับ
ราชการ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ลาดับที่ 2 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2
ลาดับที่ 3 อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนร้อยละความคิดเห็นความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อบต.เกาะหมาก
ความคิดเห็น
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พอใจ ร้อยละ พอใจ ร้อยละ ไม่พอใจ
มาก
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
16 16
74 74
10
โครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 20 20
75 75
5
โครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 16 16
81 81
3
ในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/
20 20
75 75
5
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม 6
6
88 88
6

ร้อยละ
10
5
3
5
6

6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

17

17

79

79

4

4

7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

7

7

83

83

10

10

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
15 15
80 80
5
5
ต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน
27 27
70 70
3
3
โครงการ/กิจกรรม
จากตารางที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก สามลาดับแรง มี
ดังนี้ ลาดับที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16
ลาดับที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20
และลาดับที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16
ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมากได้กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานโครงการในทุกโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
วัดประสิทธิภาพการดาเนินงานเชิงปริมาณให้เป็นเชิงประจักร และได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
เปรียบเทียบจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 นาไปสู่
การปฏิ บั ติ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.34 ทั้ ง นี้ ร้ อ ยละการด าเนิ น งานโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังอยู่ในระดับต่า ควรหาแนวทางเร่งรัด ติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
นาปัญหาความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทสภาพพื้นที่ และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ มชนท้ องถิ่น อย่า งมี ส่ ว นร่ว ม รวมถึงการจัด ทาแบบประเมิ นโครงการ เพื่อ ให้
ประชาชนได้ตอบแบบประเมินโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาความต้องการเพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
การติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ พฤษภาคม 2562 โดยระบุยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกระดับตามหนังสือสั่งการ
ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลโครงการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2561 และแผนฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของ อบต.เกาะหมาก ได้กาหนดตัวชี้วัด
การดาเนินงานโครงการในทุกโครงการ/กิจกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทาแบบประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการเพื่อให้ ผู้ เข้าร่ ว มโครงการได้กรอกแบบประเมิน และได้จัดทาแบบส ารวจความพึงพอใจการติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.
เกาะหมาก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตอบแบบประเมิน และนามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการ
ให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนต่อไป

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
1. สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับ แต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ได้ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ
1. การติดตามประเมินผลจานวนโครงการที่นาไปสู่การปฏิบัติเทียบกับจานวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
2. การติดตามประเมินผลจานวนงบประมาณที่นาไปสู่การปฏิบัติเทียบกับจานวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ใน 4 ยุทธศาสตร์ จานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และฉบับเพิ่มเติม รวมจานวน 328 โครงการ นาไปสู่ การปฏิบัติจานวน
70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.34 และเปรียบเทียบจานวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.25612565)และฉบับเพิ่มเติม นาไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 22.8 ทั้งนี้ร้อยละการ
ดาเนินงานในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นยังอยู่ในระดับต่า ควรหาแนวทางเร่งรัด ติดตาม การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติด ตามประเมินผลแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
1. ร้อยละการดาเนินงานโครงการที่นาไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับต่า ร้อยละ
21.34 ควรมีการกาชับเจ้าหน้าที่เร่งดาเนินงานโครงการตามแผนการดาเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
พื้ น ที่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ป ระสบปั ญ หาการด าเนิ น งานโครงการล่ า ช้ า และเร่ ง การด าเนิ น การห้ ว งระยะเวลาใกล้ สิ้ น
ปีงบประมาณ
2. ควรรวบรวมข้อมูล โครงสร้ างพื้นฐาน และจัดทาตารางรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อ
ประสานส่วนราชการภายในรับทราบ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน กรณีที่โครงการที่เกิดปัญหาไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือดาเนินการล่าช้า ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้สามารถดาเนินการโครงการ
ได้ และสามารถตรวจสอบโครงการระหว่างดาเนินการได้

3. ควรกาชับเจ้าหน้าที่จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ เมื่อดาเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
เนื่องจากปัจจุบันการรายงานผลการดาเนินงานโครงการล่าช้า ไม่ครบถ้วน ทาให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่สมบูรณ์
4. ควรกาชับให้ทุกส่วนราชการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan ในส่วนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ครบถ้วน
5. เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมาก โดยไม่มีการดาเนินการ ควรมีการพิจาณา
ทบทวน เปลี่ยนแปลงแผน เพื่อปรับลดจานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ้าซ้อน เพื่อให้ร้ อยละของโครงการ การ
นาไปสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
6. การจัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น ควรมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มจานวนช่องระดับความพึงพอใจ จาก 3 ระดับ ให้เป็น 5 ระดับ เพื่อประชาชนจะ
ได้มีตัวเลือกในการเลือกความพึงพอใจมากขึ้น
7. สุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบตรวจติดตาม โครงการที่
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรวบรวมในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ เพื่ อ
ปรับปรุงการดาเนินงานโครงการต่อไป
8. การจัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ควรเพิ่มจานวนแบบสอบถามให้เหมาะสมกับจานวนประชากรในพื้นที่ซึ่งมีจานวนทั้งหมดประมาณเจ็ดพัน
กว่าคน และควรเพิ่มช่องทางการประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
9. ควรนาผลการดาเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปี
ปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ภาคผนวก

