รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหนองขุ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลหนองขุ่น
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สานักปลัด
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คานา
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ ไ ขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29
ให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่กาหนดแนวทาง วิธีการ ดาเนินการ และ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร
เทศบาลตาบลหนองขุ่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยประเมินผลจากการสุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองขุ่นที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการจาเป็นเร่งด่วนของชุมชนหรือไม่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหนองขุ่น
ธันวาคม 2561
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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนอง
ขุ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตาบลหนอง
ขุ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรต่ าง ๆ ในการพั ฒ นาเทศบาลต าบลหนองขุ่น ตรวจสอบดูว่ า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผ ลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลหนองขุ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) โครงการ กิ จ กรรมต่ าง ๆ ซึ่ งอาจเกิ ด จากผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ปลั ด /รอง
ปลัดเทศบาลตาบลหนองขุ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลหนองขุ่น
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่ จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตาบลหนอง
ขุ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่ง
เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองขุ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็น ข้อมูล สาหรับ เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสานัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลต าบลหนองขุ่ น ที่ จะต้ องผลั กดั นให้ การด าเนิ นการตามแผนงาน โครงการต่ าง ๆ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลหนองขุ่น
หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 กาหนดว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) (๑) กาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ต้อ ง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตาบลหนองขุ่น
2. ดาเนิ น การติดตามและประเมินพัฒ นาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้ วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
ขอบเขตของการติดตามและประเมิลผล
1. ในเขตพื้นที่ตาบลหนองขุ่น จานวน 8 หมู่บ้าน
2. กลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ 1 - 8 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
3. แนวทางการเก็บข้อมูลแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 5 ยุทธศาสตร์
และแยกตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลตาบลหนองขุ่ น ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลหนองขุ่น ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วั ด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึ กษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มา
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิ เคราะห์ แล้ ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประเด็ น หลั ก ๆ คื อ วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ก ารติ ด ตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนิ นการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่ งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามทีก่ าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตาบลหนองขุ่น
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2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองขุ่น โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจใน
สานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น มีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒ นาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

สภาท้องถิ่น
เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ป ระ กาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในในต าบลหนองขุ่ น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่ น้อ ย
กว่าสามสิบวัน
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้ า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสั งเกตการณ์ (Observation) เป็ นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่ว ไป อานาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตาบลหนองขุ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ
ที ่ได้ ก าหนดขึ้น หรื อ การน าไปทดลองใช้เพื่ อปรับ ปรุงแก้ ไขแล้ ว จึงน าเครื่องมื อการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ตาบลหนองขุ่น อาเภอวัดสิ งห์
จังหวัดชัยนาทกาหนดวิธีการ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดังนี้
1. กาหนดรูปแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจในภาพรวมในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. แจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างในชุมชน จานวน 8 หมู่บ้าน
3. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม แล้ ว น าข้ อ มู ล มาประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. น าผลสรุ ป การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเสนอคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น
5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
6. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญมากในการพัฒ นาเทศบาลตาบลหนองขุ่น คือ การ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้ แผนพัฒ นาท้องถิ่นและการ
ดาเนิ นการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรต่ าง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ้ ม ค่ าไม่ เสี ย ประโยชน์ ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น
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4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ ปฏิบั ติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิด ชอบ
โครงการ มี ความส านึ กต่อหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตาบลหนองขุ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตาบลหนองขุ่น แต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
ความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณ ภาพของงานหรื อภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลหนองขุ่น
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ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ : “เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง”
พันธกิจ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า
พันธกิจที่ 2 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
พันธกิจที่ ๕ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
2.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา ๔
ปี พ.ศ. 25๖๑ – 256๔ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ที่กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชัยนาท และแผนชุมชนตาบลหนองขุ่น
2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนแหล่งน้าทางการเกษตร
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ พอเพียงและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
4. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
5. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
6. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
8. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
1. สร้างจิตสานึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการวางและการจัดทาผังเมืองรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคม
ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.2 เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒. ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
๑. พัฒ นาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพั ฒ นาคุณภาพ ในด้านองค์ความรู้ของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
๑. เนินการปรับปรุงอาคารที่ทาการ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๒.3 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
3.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการเพิ่มช่องทาง
การตลาด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริม สุขภาพอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๕. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๖. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
๘. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. สร้างจิตสานึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการวางและการจัดทาผังเมืองรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคมตลอดจนการเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล
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2.4 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ด้วยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ กาหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพที่สาคัญ ๆ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength - S)
(๑) ประชาชนในตาบลหนองขุ่น มีความปรองดองรักใคร่กันดี ไม่มีปัญหาการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารทั้ง ๘ หมู่โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี
แม่น้าน้อยไหลผ่าน
(๓) มีการจัดให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานพอสมควร
(๔) วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่อง
(๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดี
(๖) มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ทาให้สามารถเดินทางติดต่อไปมาสะดวก
จุดอ่อน (Weakness - W)
(๑) ในพื้นที่ตาบลหนองขุ่นส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองหลายสายเข้ามาประจบกันทาให้น้าฝนท่วม
พื้นที่เกษตรทุกครั้ง ถ้าเป็นหน้าแล้งพื้นส่วนใหญ่จะแห้งแล้งพื้นผิวดินจะเก็บน้าไม่ค่อยอยู่ประชากรส่วน
ใหญ่มีอาชีพทาการเกษตรครั้งเดียว
(๒) การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(๓) ประชาชนส่วนมากมีรายได้น้อย และไม่มีอาชีพเสริม
(๔) การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
(๕) ภาคประชาชนไม่เข้มแข็ง ยังพึ่งพาตนเองไม่ค่อยได้ ต้องรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
(๖) มีการใช้สารเคมีในการทาเกษตรกรรม ทาให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับสูง
(๗) ประชาชนยังขาดความมีส่วนร่วม และการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
(๘) ไม่มีการจัดผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
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โอกาส (Opportunity - O)
(๑) นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร “กาหนดให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก” ทาให้เป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้ภาคการเกษตรมีการพัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งสามารถทา
รายได้ให้ประเทศไทยในการส่งออกมากยิ่งขึ้น
(๒) การส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ทาให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ เพิ่ ม มากขึ้ น คิ ด เป็ น ท าเป็ น ในการเรียนรู้วิท ยาการสมั ย ใหม่ให้ ส ามารถปรับ ตั ว ต่ อ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไป
(๓) คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองขุ่น มีวิสัยทัศน์ในการพัฒ นาพื้นที่ จึงพยายามหางบประมาณ
สนับสนุนโครงการในพัฒนาจากองค์กรต่างๆ เพื่อนางบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง
อุปสรรค (Threat - T)
(๑) การพัฒนาตาบลหนองขุ่นปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ดินถล่มและฝนแล้ง เพราะ
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรไม่สามารถปลูกพืชทดแทนได้ การพัฒนาไม่ได้เท่าที่ควรและเป็นปัจจัย
สาคัญต่อการพัฒนา
(๒) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาสังคมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
(๓) นโยบายการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก แต่งบประมาณมีอยู่ไม่
เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งนโยบายของส่วนราชการต่าง ๆ ยังไม่บูรณาการในการมีส่วนร่วม
ทิศทางและเป้าหมายไม่เป็นเอกภาพ รวมทั้งงบประมาณที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ จึงทาให้
การพัฒนาท้องถิ่นไร้ทิศทาง
(๔) กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และการดาเนินชีวิตของคน
ในสังคม
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ , ๒๙ กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) ให้รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่ อสภาท้ อ งถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้อ มทั้ งประกาศผลการติ ดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นกิจกรรมที่สาคัญในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ความสาเร็จ ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบ และ
สามารถนาผลสรุปจากการติดตามและประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2
3

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

คะแนน
เต็ม
20
15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

คะแนน
ที่ได้
17.50
12.75
57.65
9.50
9.25
8.55
4.50
4.25
4.50
4.65
4.15
4.50
3.80
87.90

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
87.50
85.00
88.69
95.00
92.50
85.50
85.00
90.00
93.00
83.00
90.00
83.00
76.00
87.90
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบล
หนองขุ่น
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุ ม ชน/ต าบล ลั กษณะภู มิ ป ระเทศ ลั กษณะภู มิ อากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ จ านวนประชากร และช่ ว งอายุ แ ละจ านวน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา
สาธารณ สุ ข อาชญ ากรรม ยาเสพติ ด การสั ง คม
สงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน เช่ น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ป ระม ง ก ารป ศุ สั ต ว์ ก ารบ ริ ก าร ก ารท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นั บ ถื อ ศาสนา ประเพณี แ ละงานประจ าปี ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้ องถิ่น ภาษาถิ่น สิ น ค้าพื้ น เมื องและของที่ ระลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ
1.7 ข้อมู ล เกี่ย วกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ า ป่ าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1 .8 การส ารวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนิ น การป ระชุ ม ป ระชาคมท้ องถิ่ น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
16.20

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
81.00

3

3.0

15.0

2

2.0

10.0

2

1.85

9.25

2

1.85

9.25

2

1.95

9.75

2

1.95

9.75

2

1.85

9.25

2

0

0

3

1.75

8.75

20

16.20

81.00
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิ เคราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความ
สอดคล้องยุท ธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของ
เทศบาลต าบลหนองขุ่ น ในเขตจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
เทศบาลต าบลหนองขุ่ น นโยบายของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงแผน ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 2 0 ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ และ Thailand
4.0
2.2 การวิเคราะห์ การใช้ ผั งเมื องรวมหรือผั งเมื องเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญ หายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพั ฒ นา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศั กยภาพเพื่ อประเมิ นสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้ วยเทคนิ ค SWOT Analysis ที่ อาจส่ งผลต่ อการด าเนิ นงาน
ได้ แก่ S-Strength (จุ ด แข็ ง) W-Weakness (จุ ดอ่ อน) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

คะแนน
เต็ม
15
2

คะแนน
ที่ได้
14.25
2.0

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
94.62
13.33

1

0.75

5.00

2

1.75

11.66

2

1.75

11.66

2

1.75

11.66

2

1.5

10.00

2

1.75

11.66
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
2.8 สรุป ผลการดาเนิ นงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และ
การเบิ กจ่ ายงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 25612564 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น ไป ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง ป ริ ม าณ และการป ระเมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ ได้รับจากการดาเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ.
2561-2564 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
รวม

คะแนน
เต็ม
2

คะแนน
ที่ได้
2.0

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
13.33

1

1.0

6.66

15

14.25

95.0

คะแนน
เต็ม
65
10

คะแนน
ที่ได้
59.0
9.25

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
47.58
14.23

10

9.5

14.62

10

9.25

14.23

1.4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

3

ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
สอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น และ
เชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม เศรษ ฐกิ จ
สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และ
เชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

หน้า 19

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์
วิสั ย ทั ศ น์ ซึ่ งมี ลั กษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาลต าบล
หนองขุ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
เทศบาลต าบลหนองขุ่น และสัม พั น ธ์ กับ โครงการพั ฒ นา
ท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหนองขุ่นที่จะนาไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้ าประสงค์ของแต่ล ะประเด็ นกลยุ ท ธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเทศบาลต าบลหนองขุ่ น ซึ่ ง เกิ ด จาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุ ด มุ่ ง หมายในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เกิ ด จาก
เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่นที่มี
ความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพั ฒ นาท้องถิ่น ใน
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยระบุ แผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของเทศบาลตาบลหนองขุ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
3.10 ผลผลิ ต /โครงการ เป็ น ผลผลิ ต ที่ เป็ น ชุ ด หรือ เป็ น
โครงการที่ เป็ นชุ ด กลุ่ มหรืออัน หนึ่งอัน เดียวกัน ลั กษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

คะแนน
เต็ม
5

คะแนน
ที่ได้
4.5

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
6.92

5

5.0

7.69

5

4.5

6.92

5

4.75

7.30

5

4.50

6.92

5

4.0

6.15

5

3.75

5.77

100

89.45

89.45
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2. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
การดาเนิ น การติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ โดยใช้ แบบ ตามแนวทางการพิ จารณาการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ซึ่ ง เป็ น แบบที่ ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วยรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามตาราง ดังนี้
ตาราง ประเด็นการพิจารณา และให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา (60 คะแนน) ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10

คะแนน
ที่ได้
8.75
9.00
8.10
8.15

5
5
5
5
5

5.00
4.20
4.25
4.25
3.75

5
5
5

3.50
4.50
4.50

5
5
5

4.25
4.25
4.15

5
100

4.55
85.15
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2.2 สรุ ป ผลความพึง พอใจต่อผลการดาเนิน การงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ใน
ภาพรวมดังนี้
1) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองขุ่นเป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองขุ่นประจาปี พ.ศ.2561
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คนสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
- ชาย จานวน 80 คน
- หญิง จานวน 100 คน
อายุ
- ต่ากว่า 21 ปี
- 21-30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
- มากกว่า 60 ปี
สถานภาพ
- โสด
- สมรส
- หม้าย
- หย่า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12
19
27
49
38
35

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน 34 คน
จานวน 127 คน
จานวน 14 คน
จานวน
5 คน

การศึกษา
-ประถมศึกษา
-มัธยมศึกษา (ม.3 ม.6 ปวช.)
-อนุปริญญาหรือปวส.
-ปริญญาตรีขึ้นไป

จานวน 110 คน
จานวน 52 คน
จานวน 11 คน
จานวน 7 คน

อาชีพหลัก
-เกษตร
-รับจ้างทั่วไป
-แม่บ้าน
-ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
-ลูกจ้างบริษัทเอกชน
-นักเรียน นักศึกษา
-รับราชการ
-รัฐวิสาหกิจ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

79
35
28
15
13
5
3
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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รายได้ต่อครอบครัวต่อเดือน
- น้อยกว่า 10,000 บาท
- 10,001 – 15,000 บาท
- 15,001 – 20,000 บาท
- 20,001 บาทขึ้นไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

134
39
5
2

คน
คน
คน
คน

มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะเทศมนตรีตาบลหนองขุ่น
- พึงพอใจ
จานวน 178 คน
- ไม่พึงพอใจ
จานวน 2 คน
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองขุ่น
- พึงพอใจ
จานวน 177 คน
- ไม่พึงพอใจ
จานวน
3 คน
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่างๆของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
- ได้รับ
จานวน 175 คน
- ไม่ไดรับ
จานวน 5 คน
ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่างๆของเทศบาลตาบลหนองขุ่นจาก
- ระบบกระจายเสียงไร้สายของชุมชน
จานวน 105 คน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/เทศบาล
จานวน
8 คน
- เว็บไซด์ของเทศบาล
จานวน
4 คน
- วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจกรรม
จานวน
2 คน
- ประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 55 คน
- อื่นๆ
จานวน
6 คน
แบบ 3/2 : แบบประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองขุ่นใน
ภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปดังนี้
กิจกรรม
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาคมและจัดทาแผนชุมชน
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนและชุมชน
4. การให้บริการของเจ้าหน้าทีต่ ่อประชาชน ในภารกิจต่างๆ
5. การช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
7. การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กาหนด
8.ผลการดาเนินโครงการนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
9.ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
10. การนาผลสรุปการประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีที่ผ่านมาไปปรับปรุง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

พอใจ
มาก
25
65
18
21
23

ระดับพึงพอใจ
ไม่ ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก
153
2
115
0
161
1
157
2
156
1
-

27

151

2

-

19

160

1

-

15
18
17

164
162
162

1
0
1
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สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 13.78
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 85.61
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 0.61
ไม่พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ แบบ3/3 : ประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระดับพึงพอใจ
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร
และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทั้ง
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนแหล่ง
น้าทางการเกษตร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ พอเพียงและทั่วถึง

พอใจ
มาก

พอใจ ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มาก

27

149

4

25

152

3

-

37

143

-

-

32

146

2

-

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 16.81
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 81.94
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 1.25
ไม่พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับพึงพอใจ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน ตลอดจนการเพิม่ ช่องทางการตลาด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

พอใจ
มาก

พอใจ ไม่พอใจ

19

161

24

156

35

145

-

ไม่พอใจ
มาก
-

-

-
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สรุปยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 14.44
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 85.56
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ ไม่พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ
ตลอดจนการส่งเสริม สุขภาพอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และ
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟนื้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น
5. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ปว่ ย
เอดส์
6. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
8. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก

พอใจ
มาก
23

ระดับพึงพอใจ
ไม่ ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ มาก
157
-

17

159

4

-

20

158

2

-

25

155

-

-

5

175

8
21
10

172
154
166

5
4

-

คิดเป็นร้อยละ 8.96
คิดเป็นร้อยละ 90.00
คิดเป็นร้อยละ 1.04
คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
1. สร้างจิตสานึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการวางและการจัดทาผังเมืองรวม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

พอใจ
มาก
27

ระดับพึงพอใจ
ไม่
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก
153
-

38
34

142
146

-

-

15

165

-
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สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 15.83
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 84.17
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ ไม่พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
ระดับพึงพอใจ
พอใจ
ไม่
ไม่พอใจ
พอใจ
มาก
พอใจ
มาก

การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
กระบวนการประชาสังคม ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
ให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ
พอใจ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ

25

149

6

-

30

150

-

-

19

154

5

2

13.70
83.89
2.04
0.37

2.3 สรุปความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนา
เทศบาลตาบลหนองขุ่น
จากการสารวจความต้องการของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามทราบว่าปัญ หาและความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองขุ่น สรุปได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้น ฐานระบบคมนาคม ได้แก่ เส้นทางการจราจรภายในตาบลหนองขุ่น
ต้องการให้ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทุกเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเสมอ
2. ระบบประปา ได้แก่ คุณภาพของน้าประปาต้องสะอาดมีมาตรฐานและบริการอย่างทั่วถึง
และการรักษาความสะอาดของน้าประปาไม่ให้มีความขุ่น
3. ระบบการระบายน้า ได้แก่ ท่อระบายน้าภายในหมู่บ้านต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและปรับปรุงระบบน้าให้กระจายทั่วทุกหมู่บ้าน
4. สนับ สนุน งบประมาณ และส่ง เสริม การประกอบอาชีพ เสริม ให้ ช าวบ้า น โดยเฉพาะ
กลุ่มสตรี แม่บ้านที่ว่างงาน
5. ระบบสุขภาพ ได้แก่การเพิ่มสถานที่ที่พักผ่อน และอุปกรณ์การออกกาลังกาย
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2.4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการบริหารจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

รวม

แผนการดาเนินการทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

เบิกจ่าย
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

67

88,070,000

13

3,946,200

11

3,864,500

10

2,765,000

1

170,600

1

170,600

59
12

12,152,000
1,300,000

35
2

9,256,534
524,000

22
2

8,442,097
340,731

22 7,170,000
170 111,457,000

18 2,234,163
69 16,131,497

12 1,018,419
48 13,836,347

2.5 สรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวน
จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
โครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ที่ยังไม่ได้
ที่มีการยกเลิก ที่มีการเพิ่มเติม
ทั้งหมด
ที่เสร็จ
การดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 11 15.94
2 2.90
- 13 18.84
ทางด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร และส่งเสริม
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการสร้างความ
1 1.45
1 1.45
เข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้านการพัฒนาคุณภาพ 22 31.89
- 13 18.83
- 35 50.72
ชีวิต
ด้านการบริหารจัดการ
2 2.90
2 2.90
และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ
12 17.39
6 8.70
- 18 26.09
บ้านเมืองที่ดี
รวม
48 69.57
- 21 30.43
- 69 100.00
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2.6 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีการกาหนดระยะเวลาในการรายงานโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองขุ่น อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์

โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา
เฉพาะปี 2561

โครงการตาม
แผนดาเนินงาน
ประจาปี 2561

67

13

โครงการที่
ดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ
ปี 2561
11

10

1

1

59
12

35
2

22
2

22
170

18
69

12
48

ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

2. ระดับความสาเร็จการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เทศบาล
ตาบลหนองขุ่น
เทศบาลตาบลหนองขุ่นกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการ/
กิจกรรมกิจกรรมในแผนพัฒนาสี่ปี (โครงการพัฒนา) มาจัดทาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 โครงการที่อนุมัติ จานวน 69 โครงการ งบประมาณ 16,131,497 บาท โครงการที่ได้ดาเนินการ
จานวน 48 โครงการ งบประมาณ 13,836,347 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีจานวน 591 โครงการ
ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวน 170 โครงการ ซึ่งนามาจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 69 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
69 X 100 = 40.58 %
170
โครงการ/กิจกรรมจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 69 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 48 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
48 X 100 = 69.56 %
69
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น
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ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา

งบประมาณตามเทศ
งบประมาณ
บัญญัติ
ที่ใช้จริง
/โอน/ย้าย/เปลี่ยนแปลง
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนแหล่งน้าทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ และทั่วถึง
1
โครงการก่ อ สร้ า งท่ อ หลอดเหลี่ ย ม เทศบัญญัติ
328,500
328,500
ค อน ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก (Box Culvert)
คลองสายดงพันจา หมู่ที่ ๘
2
โครงการก่ อ สร้ า งประตู เปิ ด – ปิ ด น้ า เทศบัญญัติ
320,000
320,000
คลองสายหนองตามา หมู่ที่ ๑
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เทศบัญญัติ
สถานศึกษา
2
ค่าอาหารเสริม(นม)
เทศบัญญัติ
3
อุดหนุนโครงการจ่ายค่าอาหารกลางวัน เทศบัญญัติ
สาหรับนักเรียนในตาบลหนองขุ่น
4
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบัญญัติ
5
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เทศบัญญัติ
6
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เทศบัญญัติ
7
สารองจ่าย
เทศบัญญัติ
8
ค่ า จ้ า งเหมาในการอยู่ เวรรั ก ษาความ เทศบัญญัติ
ปลอดภัยที่ทาการเทศบาลตาบลหนอง
ขุ่น ในการดูแลทรัพย์สินทางราชการ
9
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล เทศบัญญัติ
หนองขุ่น
10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบัญญัติ
11 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยประชารัฐร่วม เทศบัญญัติ
ใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
12 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. เทศบัญญัติ
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
1
ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดเก็บขยะและ เทศบัญญัติ
ค่าทิ้งขยะ ฯลฯ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

189,000

126,000

327,184
564,000

231,071.66
286,000

5,185,200
1,132,800
30,000
523,270
111,600

2,509,500
572,800
12,000
10,392.50
64,200

50,000

50,000

50,000
100,000

84,699
170,000

50,000

44,620

474,000

195,121
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ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1
โครงการฝึ ก อบรมและสั ม มนา คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
2
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม
3
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การบ ารุ งและซ่ อ มแซม
ทรัพย์สิน
4
ร า ย จ่ า ย เพื่ อ ให้ ได้ ม า ซึ่ ง บ ริ ก า ร
ค่าธรรมเนี ย ม ค่าเอกสาร เย็ บ เอกสาร
ทารูปเล่ม ค่าเช่า ฯลฯ (สานักปลัด)
5
ร า ย จ่ า ย เพื่ อ ให้ ได้ ม า ซึ่ ง บ ริ ก า ร
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
และประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ (กอง
คลัง)
6
รายจ่ ายเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งบริ ก าร ค่ า
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน
7
ค่ารับรองและพิธีการ

เทศบัญญัติ

150,000

152,630

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

100,800
150,000

42,856
54,640

เทศบัญญัติ

275,529

205,778.52

เทศบัญญัติ

92,000

134,294.51

เทศบัญญัติ

150,000

51,169.44

เทศบัญญัติ

77,000

24,130
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4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
4.1 สภาพปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ 2561
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีโ ครงการ/แผนงาน เป็นจานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ทีมีรอยู่อย่าสงจากัด สาหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตาบลหนองขุ่น
ดาเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/
แผนงานที่ เ กิ น ศั ก ยภาพของเทศบาลตาบลหนองขุ่ น จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่งวนท้องถิ่น เป็นต้น
2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
4.2 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
1. การกาหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้เท่าที่ควร ทาให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ น้อย
ส่งผลให้ร้อยละของความสาเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทะศาสตร์ที่นาไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
3. มีความจากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
4.3 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
1. การกาหนด ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคานึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและควรเป็นไปได้
มีผลให้ร้อยละของความสาเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตาบลหนองขุ่นมีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นาไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนา
3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ
ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
........................................
ธันวาคม 2561
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ภาคผนวก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดาเนินการงานของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย

ลงในช่อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย

หญิง

ต่ากว่า 21 ปี

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

2. อายุ

51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. สถานภาพ
โสด

สมรส

หม้าย

หย่า

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา (ม.3 ม.6 ปวช.)

อนุปริญญาหรือปวส.

ปริญญาตรีขึ้นไป

4. การศึกษา

5. อาชีพหลัก
เกษตร

รับจ้างทั่วไป

แม่บ้าน

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

ลูกจ้างบริษัทเอกชน

นักเรียน นักศึกษา

รับราชการ

รัฐวิสาหกิจ

6. รายได้ต่อครอบครัวต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

10,001 – 15,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
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7. มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะเทศมนตรีตาบลหนองขุ่น
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
8. มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองขุ่น
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
9. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่างๆของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
ได้รับ
ไม่ไดรับ
10. ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/โครงการต่างๆของเทศบาลตาบลหนองขุ่นจาก
ระบบกระจายเสียงไร้สายของชุมชน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/เทศบาล
เว็บไซด์ของเทศบาล
วารสาร/แผ่นพับ/รายงานกิจกรรม
ประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองขุ่นในภาพรวม
กิจกรรม

พอใจ
มาก

ระดับพึงพอใจ
ไม่
พอใจ
พอใจ

ไม่พอใจ
มาก

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาคมและจัดทาแผน
ชุมชน
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนและชุมชน
4. การให้บริการของเจ้าหน้าทีต่ ่อประชาชน ในภารกิจต่างๆ
5. การช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
7. การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กาหนด
8.ผลการดาเนินโครงการนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
9.ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
10. การนาผลสรุปการประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีที่ผ่านมาไปปรับปรุง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น

หน้า 33

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์

พอใจ
มาก

ระดับพึงพอใจ
ไม่ ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทั้ง
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนแหล่ง
น้าทางการเกษตร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ พอเพียงและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์

พอใจ
มาก

ระดับพึงพอใจ
ไม่ ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก

พอใจ
มาก

ระดับพึงพอใจ
ไม่ ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก

1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน ตลอดจนการเพิม่ ช่องทางการตลาด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจน
การส่งเสริม สุขภาพอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และจัด
ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟนื้ ฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
5. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ปว่ ย
เอดส์
6. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
8. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นยุทธศาสตร์

พอใจ
มาก

ระดับพึงพอใจ
ไม่ ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก

พอใจ
มาก

ระดับพึงพอใจ
ไม่ ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก

1. สร้างจิตสานึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการวางและการจัดทาผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการ
ประชาสังคม ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น
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