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หน้า 1

คานา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตาบล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี “การติดตาม” เป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการและให้ “ การประเมินผล” เป็นเครื่องมือใน
การการประเมินตนเอง โดยนาผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการ
ดาเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบ
ดังกล่าว องค์การบริ หารส่ วนตาบลโจดหนองแก ได้จัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ขอขอบคุณทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ในรอบปีงบประมาณ 256 3
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
ในรอบปีงบประมาณ 2563 จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตาบลโจดหนองแก ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
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หน้า 3

ส่วนที่ 1บทนา
-------

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโจดหนองแก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปั จจั ยหรือทรั พยากรต่าง ๆ ในการพัฒ นาองค์การบริหารส่ว นตาบลโจดหนองแก
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุด
แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนตาบลโจดหนองแก/องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตาบลโจดหนองแก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒ นาท้องนั้ น ว่ามี ปั ญหาใดควรปรับปรุงเพื่อ การบรรลุ เปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตาบลโจดหนองแก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2)
ดาเนิ น การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะสองครั้ ง ภายในเดื อ นเมษายนและภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี ( 4) แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ ภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
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4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วั ด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มา
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
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เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโจดหนองแกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแกมี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ป ร ะ กา ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลโจดหนองแก
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ธันวาคม

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้ น และหรื อ โดยการสร้ า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แ บบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสั มภาษณ์ (Interview) และแบบสั งเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้น ที่ทั่ว ไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริห ารส่ วนตาบลโจดหนองแก รวมถึงผู้ มีส่ วนได้เสี ยใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโจดหนองแก อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก มาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ านมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบลและอาจ
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รวมถึงอาเภอพล และจังหวัดขอนแก่น ด้วย เพราะว่ามี ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้ อมูล จากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้ รับผิ ดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้ นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. (จะใช้การทดสอบและการวัด โดยส่งลูกปูนไปทดสอบการรับ
น้าหนักแรงโดยวิศวะกรและวัดความยาวถนนโดยสายวัดหรือล้อกลิ้งวัดถนน) โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัด คือการเข้าร่ว มงานของประชาชนความพึ่งพอใจและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น)
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโจดหนองแก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
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(1) การสังเกตแบบมีส่ว นร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต
บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก
3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่ ห มายถึ ง การส ารวจเพื่ อประเมิน ความคิด เห็ น การรั บ รู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก จะมีการบันทึกการ
สารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติด ตามและประเมิน ผลยุ ทธศาสตร์ และโครงการมี ความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่า
เปูาหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการซึง่ จะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พยากรต่ า งๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ มค่ า ไม่ เ สี ย ประโยชน์ ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
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6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง
ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริห ารส่ ว นตาบลโจดหนองแก แต่ละคน แต่ละ
สานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก เกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบล
โจดหนองแก
ž

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก เป็นแผนการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่กาหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโจดหนองแก ที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น อาเภอพล และแผนชุมชน
ตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
2) พันธกิจประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
พันธกิจที่ 2 จัดให้มีและการบารุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 3
การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม และ
ปลอดภัย
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน
3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค
จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ
ขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
จุดมุ่งหมายที่ 3 ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมทั่วถึง
จุดมุ่งหมายที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม
5) วิสัยทัศน์
“ เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วม
พัฒนา ปัญหายาเสพติดหมดไป ”

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
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1.2 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
1.2.1 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการจริง
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์

แผนงานการพัฒนา

การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ การศึกษา,ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ,สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์

จานวนโครงการ
6

จานวนเงิน
400,000.00

เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการจริง
เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ,และสภาไม่อนุมัติให้จัด

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

18

3,428,050.00

เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย
(จ่ายในปีงบประมาณ 63 โครงสร้างพื้นฐาน)

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

การเกษตร

12

300,000.00

เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ

เคหะและชุมชน

3

527,450.00

เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

11
50

440,000.00
5,095,500.00

เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ

จานวนโครงการ
6

จานวนเงิน
363,680.00

เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการจริง

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน,
อุตสาหกรรมและการโยธา

9

2,650,300.00

การเกษตร

1

30,000.00

เคหะและชุมชน

3

653,000.00

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

3
22

128,000.00
3,824,980.00

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์

แผนงานการพัฒนา

การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ,สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ,และอยู่ในช่วงโรคโควิค 19
แพร่ระบาด
เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ
63 โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ และโควิค 19 แพร่ระบาด

มีหนังสือแจ้งมาเกี่ยวกับการกาจัดขยะอุดหนุนเทศบาลฯ ไม่ให้
อุดหนุนเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาแทน
อยู่ในช่วงโรคโควิค 19 แพร่ระบาด
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1.2.2 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการจริง
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์

แผนงานการพัฒนา

จานวนโครงการ

จานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

6

2,043,040.-

ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

30,000.-

ประชาชนและเยาวชนมีจิตสานึกใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สาธารณสุข

3

420,000.-

ประชาชนได้มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของโรคภัย

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

190,000.-

เคหะและชุมชน ,อุตสาหกรรมและการโยธา

4

1,686,300.-

ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ระดับความพอใจของประชาชน

การเกษตร

1

10,000.-

เคหะและชุมชน

3

2,099,450.-

บริหารงานคลัง

2

1,030,000.-

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10

835,000.-

32

8,343,790.-

การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ การศึกษา และวัฒนธรรม

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตร ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง
ไม่มีปัญหาในชุมชน
เกิดความถูกต้องตามเปูาหมายในการ ระดับความสาเสร็จในการจัดเก็บภาษี
จัดเก็บภาษี
ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลาย
ระดับความพึ่งพอใจของประชาชน
ด้าน
ได้รับบริการ
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2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จานวนโครงการ

จานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

การศึกษา และวัฒนธรรม

9

3,027,500.-

ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ

สาธารณสุข

5

1,170,000.-

ประชาชนและเยาวชนมีจิตสานึกใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สังคมสังเคราะห์

4

286,000.-

ประชาชนได้มีความตระหนักถึง
ความสาคัญของโรคภัย

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7

740,000.-

อุตสาหกรรมและการโยธา

13

3,760,700.-

ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ระดับความพอใจของประชาชน

การเกษตร

1

40,000.-

1

50,000.-

2

420,000.-

1

30,000.-

43

9,474,200.-

แผนงานการพัฒนา

การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ เคหะและชุมชน
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
บริหารงานคลัง
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตร ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง
ไม่มีปัญหาในชุมชน
เกิดความถูกต้องตามเปูาหมายในการ ระดับความสาเสร็จในการจัดเก็บภาษี
จัดเก็บภาษี
ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลาย
ระดับความพึ่งพอใจของประชาชน
ด้าน
ได้รับบริการ
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1.2.3 สรุปผลการดาเนินงานตามแบบประเมิน ปี 2563
ยุทธศาสตร์

แผนงานการพัฒนา

โครงการ

การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ

การศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.
9
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนวันสาคัญทางศาสนา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

สาธารณสุข

เป้าหมาย

จานวนเงิน

(ผลผลิตของโครงการ)
5 โรงเรียน
1,268,000.-

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่

ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ

เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละของเยาวชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ

14 หมู่บ้าน
ลานกีฬา 1 แหล่ง

30,000.126,000.-

ประชาชน

120,000.-

ประชาชน
5 โรงเรียน

50,000.1,371,500.-

ประชาชนได้ร่วมพิธีทางศาสนา

พัฒนาศักยภาพครู

3 ศูนย์

12,000.-

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้ปกครอง

3 ศูนย์

40,000.-

ครูได้รับการพัฒนาความรู้
เพิ่มขึ้น
เด็กและผู้ปกครองได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

อุดหนุนงานกิจกรรมรัฐพิธี อาเภอพล

ปกครองอาเภอพล

10,000.-

บูรณาการร่วมกัน

โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อ
โครงการบริการหน่วยกู้ชีพ

14 หมู่บ้าน
14 หมู่บ้าน

30,000.800,000.-

การแพร่ระบาดของโรคลดลง
บริการผู้ปุวยฉุกเฉินถึงมือแพทย์ได้
ทันเวลา

ร้อยละของการสูญเสียชีวิตลดลง

50,000.-

ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัข

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ

10,000.-

สัตว์ในพื้นที่รับชอบได้รับการ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า

ร้อยละของจานวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน

280,000.-

ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง

ร้อยละของประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุข

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 14 หมู่บ้าน
บ้า
สารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม 14 หมู่บ้าน
โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
14 หมูบ่ ้าน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

ประชาชนได้มีสถานที่ออก
กาลังกายร่วมกัน
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละของเยาวชนมีความพึงพอใจ

มีประสิทธิภาพในการเรียน ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ
การสอน
ร้อยละของครูมีความพึงพอใจ
ร้อยละของเด็กและผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจ
ระดับความสาเร็จการทางาน
ตอบสนองนโยบายรัฐ
ร้อยละของประชาชนที่ปุวยลดลง
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แผนงานการพัฒนา

การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มี
คุณภาพ
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

เป้าหมาย

จานวนเงิน

โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์

(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุในตาบล

190,000.-

ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

บ้านผู้ด้อยโอกาส

60,000.-

อุดหนุน อบต.หนองแวงนางเบ้า

1 ครั้ง

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอพล
ก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร
บ้านขอนพาด ม.2
ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านหนองแวง

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
บ้านผู้ด้อยโอกาสมีสภาพ
ดีขึ้น

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ผู้สูงอายุ
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ผู้ด้อยโอกาส

16,000.-

บูรณาการทางานร่วมกัน

1 ครั้ง

20,000.-

บูรณาการทางานร่วมกัน

ระดับความสาเร็จการทางาน
ตอบสนองนโยบายรัฐ
ระดับความสาเร็จการทางาน
ตอบสนองนโยบายรัฐ

ถนนดิน

385,000.-

ประชาชนมีถนนขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่ดี

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

ถนน คสล.

385,000.-

ถนน คสล.

385,000.-

ก่อสร้างผนัง คสล.ปูองกันตลิ่งลาห้วย
ตาแย ม.6 บ้านประดู่
ปรับปรุงยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร
บ้านหนองเรือ ม.7
ขยายถนน คสล. ม.9 บ้านสว่าง

ถนน คสล.

350,000.-

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก
ประชาชนได้รับผลประโยชน์
จากลาห้วย

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

ถนนดิน

370,000.-

ประชาชนมีถนนขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่ดี

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

ถนน คสล.

359,000.-

ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านหัวสะพาน

ถนน คสล.

350,000.-

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

ปรับปรุงยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร
บ้านหนองสิม ม.11
ปรับปรุงยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร
บ้านศรีชมพู ม.13

ถนนดิน

420,000.-

ถนนดิน

285,000.-

ประชาชนมีถนนขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่ดี
ประชาชนมีถนนขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรที่ดี

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ อุตสาหกรรมและโยธา ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเตาเหล็ก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
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แผนงานการพัฒนา

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านหนองเรือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.

จานวนเงิน
50,000.-

ถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตา ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000.อุตสาหกรรมและโยธา เหล็ก
ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านชัยพลศิลป์ ถนน คสล.
21,700.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ผลที่ได้รับ
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

ตัวชี้วัด (KPI)
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ใช้ ร้อยละของพื้นที่ใช้สอย
สอยเพิ่มขึ้น
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยเส้นบ้านโจด ถนนลาดยาง
หนองแก – บ้านตาแย ต.โสกนกเต็น

400,000.-

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

ปูองกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

เพื่อบริการประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง
1 ครั้ง

160,000.-

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ประชาชนมีอาชีพเสริม

1 ครั้ง

50,000.-

1 ครั้ง

200,000.-

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี

1 ครั้ง

40,000.-

ประชาชนมีความรู้เรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
เยาชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
เยาวชน
เสพติด
ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้เข้า
กลุ่มสตรีมีความรู้เพิ่มขึ้น

อุดหนุน ศอ.ปส.อาเภอพล

1 ครั้ง

40,000.-

บูรณาการทางานร่วมกัน

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นาชุมชน

1 ครั้ง

200,000.-

ผู้นาชุมชนมีองค์ความมี
ทักษะรู้เพิ่มขึ้น

ฝึกอบรมอาชีพราษฎร
ฝึกอบรมประชาชนเรียนรู้งานสืบสาน
สร้างความเข้มแข็งของ พระราชดาริ
ฝึกอบรมเยาวชนปูองกันยาเสพติด
ชุมชน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

50,000.-

การลดลงของการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน

อบรม
ระดับความสาเร็จการทางาน
ตอบสนองนโยบายรัฐ
ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้เข้า
อบรม
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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการพัฒนา
การเกษตร
เคหะและชุมชน

โครงการ

เป้าหมาย

จานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

40,000.-

พื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น

จานวนต้นไม้เพิ่มขึ้น

บริหารจัดการขยะชุมชน

1 ครั้ง

50,000.-

ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

การลดลงของขยะในชุมชน

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

เผยแพร่ข้อมูลทาง
ราชการ
1 ครั้ง

20,000.-

ประชาชนทั่วไป

30,000.-

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
ประชาชน
ได้ข้อมูลที่แผนที่ภาษีที่
การจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
ถูกต้อง
ประชาชนได้มีความรู้เรื่อง
ร้อยละของความพึ่งพอใจของ
กฎหมายเบื้องต้น
ประชาชน

บริหารงานคลัง
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
สร้างความเข้มแข็งของ อบรมกฎหมายในชีวิตประจาวัน
ชุมชน
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

400,000.-

9,624,200.-
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1.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการและได้ดาเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , 2563
ยุทธศาสตร์

โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
2562
2563

โครงการที่ได้ดาเนินการจริง
2562
2563

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน

จานวนโครง
การ

จานวนเงิน

จานวนโครง
การ

จานวนเงิน

จานวนโครงการ

6

400,000.-

6

363,680.-

10

2,493,040.-

18

4,483,500.-

18

3,428,050.-

9

2,650,300.-

6

1,876,300.-

20

4,500,700.-

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

12

300,000.-

1

30,000.-

1

10,000

1

40,000.-

การพัฒนาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3

527,450.-

3

653,000.-

3

2,099,450.-

1

50,000.-

11

440,000.-

3

128,000.-

12

1,865,000.-

3

450,000.-

50

5,095,500.-

22

3,824,980.-

32

8,343,790.-

43

9,474,200.-

การพัฒนามนุษย์
และสังคมที่มี
คุณภาพ
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี
รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
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1.4 การประเมินผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 63
บรรจุในแผนปี 63

ในข้อบัญญัติ

ดาเนินการจริง

จานวนเงินที่ดาเนินการ
จริง (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
(โครงการ)

85

65

43

9,474,200.-

66.15

22

เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการจริง
- เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็น
โครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 63
โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ
และโควิค 19 แพร่ระบาด

- บางโครงการที่อยู่ในหมวดอุดหนุนจะไม่
แสดงผลในระบบ
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 เดือนตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ในเขตจังหวัดขอนแก่น เช่น
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแกมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ซึ่งกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ดาเนินการในเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และจังหวัดขอนแก่น
ที่ได้กาหนดเป็นเปูาประสงค์ว่า เพื่อสร้ างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 7การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ได้กาหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
1) องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เก่งการศึกษา
พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหายาเสพติด ” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษาความเป็นอยู่ และโครงสร้างพื้นฐาน เห็นได้จาก
การกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ โดยกาหนดโครงการที่จะดาเนินการปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา และพบว่าจานวนโครงการ 7 โครงการ ได้ดาเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของโครงการที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
2.2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
1) วิสัยทัศน์
“เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วม
พัฒนา ปัญหายาเสพติด” การเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) ยุทธศาสตร์
เป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การคาดการณ์ ต่ า งๆ ในอนาคตและตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยผ่ า น
กระบวนการคิดก่อนทา สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจาดาเนินการจริงในท้องถิ่น
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3) เปูาประสงค์
1) การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค
2) ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกระบบการศึกษา ขยายช่องทางในการรับข้อมูล
3) ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมทั่วถึง
4) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
4) ตัวชี้วัด
ร้อยละของความสาเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการเป็นการอธิบายตัวชี้วัด
(KPI) ได้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดาเนินการจริงในท้องถิ่น
5) ค่าเปูาหมาย
ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมายเป็นการอธิบายค่าเปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ที่มีกรอบระยะเวลาดาเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว
กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจาดาเนินการจริงในท้องถิ่น
6) กลยุทธ์
การพัฒนาคน/สังคมที่มีคุณภาพทุกช่วงวัย และทันต่อเหตุการณ์สามารถนาเทคนิคใหม่ๆ
มาใช้ในปัจจุบัน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งให้สะดวกให้ได้มาตรา
ฐานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการสาหรับ
การพัฒนาในอนาคต โดยได้ดาเนินการจัดทาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ตลอดทั้ง
แนวทางในการพัฒนาที่กาหนดไว้ให้สาเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์
8) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป็น การประเมินสถานการณ์ส ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
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1) SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1.มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
๒.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

จุดอ่อน (Weakness)
๑. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาดความ
แม่นยา
2. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรม
3.ถนนที่ใช้ในการขนผลผลิตทางการเกษตรมีหลุมและฝุ่น
ละออง
๓.มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครบคุมทุกพื้น
ทาให้การขนส่งออกสู่ตลาดล่าช้า
๔.กลุ่มอาชีพไม่ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ กลุ่มอาชีพไม่
และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เข้มแข็ง
๔. ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และ ๕.ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ
๕. บุคลากรมีความรู้ทักษะเฉพาะด้าน มีการส่งเสริม
ภูมิปัญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๖. มีการจัดการขยะ
๗.เจ้าหน้าที่ให้ความสาคัญกับความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ประชาชน
โอกาส (Opportunity)
1.ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.อย่างรวดเร็วและ
เต็มที่
2.ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและการ
ขน
ถ่ายสินค้าทางการเกษตร
๓.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า
๔.รวมสืบสานประเพณีสาคัญของท้องถิ่น ส่งเสริม
ปราชญ์ชาวบ้าน
๕.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการ
รักษา

๖.วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ มีอุปสรรคในการทางาน
๗.ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของ อบต.

อุปสรรค (Threat)

2.ระเบียบบางข้อ ไม่เอื้อกับการบริหารงาน
๓.งบประมาณนี้การซ่อมบารุงไม่เพียงพอ
๔.คนรุ่นหลังไม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.ประชาชนขาดจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.ประชาชนไม่สนใจออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพ
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3.

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน
การศึกษา
สร้า งความเข้ม แข็ง ของ
ชุมชน
เคหะและชุมชน
สร้า งความเข้ม แข็ง ของ
ชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา
กองช่าง

หน่วยงานสนับสนุน
กรมส่งเสริมฯ
-

สานักปลัด

-

สานักปลัด

รวม

ดาเนินการจริง
จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

18

4,483,500.-

20

4,500,700.-

1
1

40,000.50,000.-

3

450,000.-

43

9,474,200.-

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน
มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้
2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้าน
บริการชุมชน และสังคม เป็นต้น
3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก เช่น แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก...ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
.......ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
โจดหนองแก
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแกในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
18

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
90

15
65
10
10

13

87

9
8

90
80

10
5
5
5
5
5
5
5
100

8
5
5
5
5
5
4
4
89

80
100
100
100
100
100
80
80
89

1) พบว่าประเด็น ยุ ทธศาสตร์ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลโจดหนองแก .ได้ คะแนนสู งสุ ด 9
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลเนื้อหาด้านพื้นฐานครบถ้วน
2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่าสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 80 ของคะแนนในประเด็นความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 และคิดเป็นร้อยละ
80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/ เพราะประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 มีเนื้อหากว้างมากเป็นแบบภาพรวมในการพัฒนาประเทศ แต่ยุทธศาสตร์
ของ อบต.โจดหนองแก ไม่กว้างเน้นเป็นเฉพาะประเด็นที่สาคัญ เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
------ผลส าเร็ จ ของจ านวนโครงการที่บ รรจุไ ว้ ในแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 - 2565 )
จ านวนโครงการที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ 2563 จ านวน 43 โครงการ
งบประมาณ 9,474,200.- บาท ในข้อบัญญัติ จานวน 65 โครงการ สามารถดาเนินโครงการได้ดังต่อไปนี้
1) โครงการที่ดาเนิ นการจากเงินงบประมาณขององค์การบริห ารส่ วนตาบลโจดหนองแก
ดาเนินการได้ จานวน 43 โครงการ งบประมาณ 9,474,200.- บาท
2) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน
16 โครงการ
งบประมาณ 4,900,000.- บาท
3) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน - โครงการ
งบประมาณ - บาท
รวมโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
39.51 จากจานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 82 โครงการ
คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ
2562 จานวน 50 โครงการ
1.การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง
2. ความซ้าซ้อนของโครงการที่ดาเนินการในพื้นที่ ควรตรวจสอบโครงการที่ซ้าซ้อนและ
โครงการที่ดาเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
4. หน่วยงานไม่ดาเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลโครงการ
และงบประมาณ จึงทาให้ยากในการติดตาม
5. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ประสานความร่วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่และตรวจสอบ
โครงการที่ดาเนินการแล้วให้ตัดออกจากแผนเพื่อให้ทราบจานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการจริง ๆ
2. ในการกาหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
3. ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อดาเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล
การดาเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
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