รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คานา
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 13 กาหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุ ลาคมของทุกปี นั้น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการ และให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง
โดยนาผลจากการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามี ความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
งบประมาณ เพียงใด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ซึ่งสามารถเป็นภาพสะท้อนให้ประชาชนในตาบลได้ทราบถึง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน และเป็นข้อมูลประกอบในการหาแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น อันจะทา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
เมื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนาเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร

ส่วนที่ 1
บทนา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี อานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผ ลที่มี
การวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
(๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการ
ต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ

-2หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้อง
แบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน
จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดาเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จั ดทาเป็น งบประมาณรายจ่ ายได้รับ การตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรจึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไทร จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561
ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิ บัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้ นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น หรื อไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย
(environments or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy
outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการ
ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้ มีทั้ง
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชา
สังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้ าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และ
ที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปสู่ การจั ดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณรายจ่า ยเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิ นสะสม
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม
หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด ความชั ด เจนที่ ท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
โครงการ กิจ กรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์ กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการ เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยการติดตามและประเมินผลส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืนเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๒.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
๒.๕ เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๒.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๒.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๒.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๒.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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ขั้นตอนที่ ๑
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔

-6ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้กาหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

-7ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลา(time
& timeframe) ความสอดคล้ อ ง(relevance) ความพอเพี ย ง
(adequacy) ความก้ า วหน้ า (progress) ประสิ ท ธิ ภ าพ(efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล(effectiveness)
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ า นการเกษตรและแหล่ ง น้ า) วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ จุ ด มั่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นา
แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนและสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้า ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ต่างๆ ขององค์กรในอนาคต
ของท้องถิ่น
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็ น การประเมิ น ถึ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิ จ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้น อย่ างไร สาเหตุจ ากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

-8๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับ ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขต องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน
๔.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อ มภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๔.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลาย
แนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๔.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม
๔.๖ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๔.๗ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๔.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๙ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบีย บ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิ ธี การในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒
ประการ ดังนี้
๕.๑ 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
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
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คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตาม
เป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้ อ มู ล แผนพั ฒ นาที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ น ได้ ทั้ ง ข้ อ มู ล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน
เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) วิธีการ
เป็ น วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยด าเนิ น ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ
อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสั ญญา การเบิกจ่าย
งบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร
อั น ได้ แ ก่ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง กลุ่ ม ผลประโยชน์ ต่ า งๆ เพื่ อ ตรวจดู ว่ า ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ดาเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
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สิ่งที่จ ะทาให้การติ ดตามและประเมินผลมีประสิ ทธิภ าพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิ น การติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ดังนี้
๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(1) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิ งคุณภาพในการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๗.๑ ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๗.๒ เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๓ ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบั ติ
เป็นต้น
๗.๔ ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๗.๕ ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญ หาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๗.๖ ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- 11 ๗.๗ ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิ บั ติ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ เ พีย งใด มีปั ญ หาอุ ปสรรคที่ จะต้ อ งปรั บปรุ งแก้ ไขโครงการหรื อ ไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่ส อง คือ ผู้ให้ การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๗.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้เพีย งใด มีปั ญหาและอุป สรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และหรือจะต้อ ง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๗.๙ การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองไทรได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. นายไพรัช ช่วยแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หนองไทร
ประธานกรรมการ
2. นายธนชัย นิจอาคม
สมาชิกสภา อบต.หนองไทร
กรรมการ
3. นางอารีพร ภิรมย์
สมาชิกสภา อบต.หนองไทร
กรรมการ
4. นายพรเทพ โยธาศรี
ประชาคมตาบล
กรรมการ
5. นายพิมล ทองรื่น
ประชาคมตาบล
กรรมการ
6. นายวีระ
คงกระพันธ์
ผอ.รพสต.หนองไทร
กรรมการ
7. นายวิษณุ พิมบารุง
หัวหน้าพัฒนาที่ดิน ที3่
กรรมการ
8. นางจุฑามาศ วิเศษแก้ว
รองปลัด อบต.หนองไทร
กรรมการ
9. นายพิทักษ์ วิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10.นายพัสกร แก้วอนันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11.นางยุพา หนูรัก
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
12.นางสาววิจิตรา สองประโคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองไทรได้ก าหนดแนวทางในการติด ตามและประเมิ นผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 โดยพิจารณาความ
สอดคล้ อ งของโครงการพัฒ นากั บ นโยบายของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองไทรที่ ไ ด้ แ ถลงต่ อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี สาหรับ โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทาเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ภาพรวมของความสาเร็จในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้
เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรได้กาหนดไว้และนามาใช้เป็นกรอบ
ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้กาหนดนโยบายการบริห ารราชการในการพัฒนาเพื่อให้
บรรลุ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ และมุ่ง มั่น ที่จ ะสร้ างความมั่ นคงในการพัฒ นาไปสู่ การพั ฒ นาที่ยั่ งยื น เป็น เมือ งน่ าอยู่
ประชาชนอยู่ดีกินดี มีมาตรฐานในคุณภาพชีวิต โดยมีนโยบายหลักที่สาคัญดังนี้
1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมคิดร่วมทา
ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
1.2 สร้ างระบบการบริห ารงานโดยเน้นหลั ก ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล สุ จริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
1.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้นาชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
กาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทาแผนงาน โครงการในการพัฒนาบ้านเมืองให้ เป็นไปตามเจตนารมย์ของ
ประชาชน
1.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ตระดับตาบล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารเอกสาร
ต่างๆ ทีป่ ระชาชนสนใจและสามารถตรวจสอบและได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
1.5 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบั ติงาน
เพื่อสามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ส่งเสริมและสร้างขวัญ กาลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้
ระบบคุณธรรมและจัดสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม
1.7 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารบ้านเมืองและอานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
1.8 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อจัดบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและได้รับฟัง ปัญหา
และความต้องการจากประชาชนได้อย่างทั่วถึง
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2.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและ
ดาเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2.2 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา ผู้สูงอายุ
2.3 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
องค์กร

2.4 รณรงค์ การจัดตั้ งชุมชน เสริมสร้างความเข็มแข็ง ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชนและท้องถิ่น
2.5 ส่งเสริ มการบริ การด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การจัดสวัส ดิการแก่เด็ก
ผู้สูงอายุ
ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส อย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา เพื่อการพัฒนาคนและสังคม
2.7 กาหนดมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.8 กาหนดให้ ตาบลหนองไทร เป็นเมืองแห่งความรู้ด้านศิลปวิทยาการและวัฒนธรรม
ประเพณี สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและภาค
เกษตรกรรมเป็นหลัก
3.2 จัดตั้งกองทุนชุมชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพ
3.3 ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนาแรงงานของเยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพและตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น
3.5 จัดให้มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตอย่างเพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการซื้อขาย
3.6 ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้าลาคลองและทิวทัศน์อื่นๆเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.7 จัดให้มีโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึงเพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกและส่งเสริมการลงทุน
4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพในชุมชนเพื่อประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกาลังกาย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่น ความสวยงามและสร้างภูมิ
ทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ของตาบลหนองไทร
4.3 รณรงค์ปลูกจิตสานึกในการกาจัดขยะมูลฝอย จัดให้มีภาชนะและระบบการกาจัดขยะ
มูลฝอยและการบาบัดน้าเสียที่ถูกสุขลักษณะ
4.4 รณรงค์ปลูกจิตสานึกของประชาชนในการปูองกันแก้ไขปัญหาสิ่ง แวดล้อม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
4.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงในทุกระดับ

- 14 5. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ดาเนินการก่อสร้าง ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ ทางเท้า ที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอ
และทั่วถึงเพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
5.2 จัดให้มีการบารุงรักษา สิ่งก่อสร้างทางบก ทางน้าและทางระบายน้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้เป็นปกติ
5.3 จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย สวนสาธารณะ ลานกีฬา ฯลฯ
อย่างทั่วถึง
5.4 ดาเนินการจัดสร้างระบบระบายน้าตามถนน พื้นที่น้าท่วมขัง และบริเวณต่างๆ ใน
หมู่บ้านเพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้าท่วมขัง และระบายน้าจากชุมชน
5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีการบริการด้านการประปา จัดให้มี
ระบบประปาหมู่บ้านและจัดตั้งกองทุนผู้ใช้น้าระดับหมู่บ้านและระดับตาบล จัดหาภาชนะหรือพาหนะบรรจุและ
บรรทุกน้าเพื่อบริการประชาชน
5.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
อย่างเพียงพอและทั่วถึงในเขตตาบล
5.7 ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์และสถานที่ออกกาลังกายระดับชุมชนและระดับตาบล
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
“เน้นการมีส่วนร่วม มุ่งการพัฒนา การศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เขตใน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาสาธารณูปโภคสาธารณู ปการและโครงสร้างพื้น ฐานแบ่ งเป็ น 2
แนวทาง
- พัฒนาและปรับปรุงขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุก
พื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
- ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้าและขยายเขตระบบประปา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 แนวทาง
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
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- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
- ส่งเสริมและพัฒนาด้นการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
- สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
- ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสังคมสงเคราะห์
- ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและควบคุมด้านสาธารณะสุข และส่งเสริมสงเสริมสุขภาพอนามัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แบ่งเป็น 1 แนวทาง
- การปูองกันและสนับสนุนการลดอุบัติเหตุท้องถนน
- ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชนและรักษาความปลอดภัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 แนวทาง
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บาบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อ ม ที่เสื่อมโทรมให้กลับสู่
สภาพปกติ
- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ แบ่งเป็น 3
แนวทาง
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อการให้มีบริการที่ดีแก่ประชาชน และ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
- การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความพร้อมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
หน่ วยงานต่างๆ ในสั งกัดองค์การบริหารส่ ว นตาบลหนองไทรได้นางบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรนี้ไปใช้ในการดาเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจา
และการดาเนินกิจกรรมทีก่ าหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6
ด้าน

ส่วนที่ 3
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทรได้ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 โดยรายงานตามแบบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
( √ ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
( √ ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
หมายเหตุ ไม่ได้ติดตามผลการดาเนินงานรายไตรมาส
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
4.การพัฒนา
ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
5.การพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

144

204,769,700

144

214,808,600

144

223,544,800

144

236,416,400

10

10,282,700

10

10,995,400

10

11,643,700

10

12,268,400

48

13,396,800

48

13,533,400

48

13,676,800

48

13,827,500

4

6,000,000

4

6,060,000

4

6,123,000

4

6,189,000

1

2,500,000

1

2,750,000

1

3,025,000

1

3,100,000

14

1,635,000

14

1,635,000

14

1,635,000

14

1,635,000

221

238,584,200

221

249,782,400

221

259,648,300

221

273,436,300

- 17 4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
– เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่เสร็จ

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

4

2.78

140

97.22

144

65.16

-

-

-

-

10

100

10

4.52

-

-

5

10.42

43

89.58

48

21.72

-

-

-

-

4

100

4

1.81

-

-

-

-

1

100

1

0.45

-

-

1
10

7.14
4.52

13
211

92.86
95.48

14
221

6.34
100

1.การพัฒนา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
4.การพัฒนาด้าน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
5.การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

5. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ.2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)
งบปกติ
งบเงินสะสม
รวม
ยุทธศาสตร์
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ
1.การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม

3,154,400

100

-

-

3,154,400

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,154,400

100

-

-

3,154,400

100

- 18 ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
– เดือนมีนาคม พ.ศ.2561)
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
งบประมาณ
งบประมาณ
เสร็จแล้ว การดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
รวม
ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไทร เป็นการนาปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้านมา
จัดทาโครงการแผนงานบรรจุลงในแผนพัฒนา โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของแต่ละ
หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนามาจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ซึ่งในการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านนั้น มี
การเสนอโครงการเพื่อขอแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นจานวนมาก ทาให้มีโครงการที่ต้องนามาบรรจุในแผนพัฒนาในแต่ละปีมี
จานวนโครงการที่มากตามไปด้วย แต่เนื่องจากมีข้อจากัดทางด้านงบประมาณและระยะเวลาในการดาเนินงานของแต่ละ
โครงการจึ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น งานของโครงการตามแผนพั ฒ นาที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ จ ริ ง มี จ านวนจ ากั ด ตามไปด้ ว ย
การประมาณการในแผนพัฒนาจึงเกิดความคลาดเคลื่อน ประสิทธิภาพในการจัดทาแผนพัฒนาก็ลดน้อยลง

โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หมู่ที่ 3
2.โครงการขุดลอกคูระบายน้าบ้านนายรวงทอง-บ้านนางอารมณ์ หมู่ที่ 1
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายยางงาม 3 หมู่ที่ 3
4.โครงการปรับปรุงถนนสายอ่างทอง 3 หมู่ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.โครงการอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
2.โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม
3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์
4. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ
1.โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แหล่ง
งบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินสะสม
เงินสะสม
เงินสะสม

ก่อหนี้ผูกพัน
ก่อหนี้ผูกพัน
ก่อหนี้ผูกพัน
ก่อหนี้ผูกพัน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

เบิกจ่ายบางส่วน จำนวน 92,500 บ.
เบิกจ่ายบางส่วน จำนวน 44,200 บ.
เบิกจ่ายบางส่วน จำนวน 6,000 บ.
เบิกจ่ายบางส่วน จำนวน 2,601,300 บ.
เบิกจ่ายบางส่วน จำนวน 410,400 บ.

เงินงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน

