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1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้ง สองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่า งเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก สามารถกากับดูแล ทบทวน
และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ไ ด้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไ ด้กาหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ หั ก
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ง ด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้า
สานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสัง คมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตาบลเจดีย์หัก
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บทสรุปของความสาคัญก็คือ นาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิ ง คุณ ค่ าในกิจ กรรมสาธารณะมากที่สุ ด และเมื่อ พบจุ ด แข็ ง ก็ต้ อ งเร่ ง รีบ ด าเนิ นการและต้อ งมีค วามสุ ขุ ม
รอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็ง นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้ง รับ ให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้ง มั่นอย่างสุขุ ม
รอบคอบพยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับ ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักให้เกิดประโยชน์ เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่ ง ใดควรดาเนินการต่ อไปตามวัต ถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึ กษาระหว่า งดาเนิ นการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไ ด้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึง ได้
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ลสาหรั บ เร่ง รั ด ปรั บปรุ ง แก้ไ ข ข้ อ บกพร่ อ งของการด าเนิ น งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
5. เพื่ อ สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห าร/ปลั ด /รองปลั ด ผู้ บ ริ ห ารระดั บ หั ว หน้ า ส านั ก /
ผู้อานวยการกองที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลเจดีย์หักหรือสังคม
ส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 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
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ หั ก
ต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้
1. ประชุมเพื่ อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก เพื่อดาเนินการต่อไป
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3.2 การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก กาหนดแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หัก ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
คืออะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้
แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล
การน าผลไปใช้ป ระโยชน์อย่ างไร เมื่อ ใด ข้ อมูลหลัก ๆ ที่ต้อ งการคืออะไร ต้ องการให้ร ายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสัง เกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2. วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ
1. มาวิ เ คราะห์ แล้ ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประเด็ ก หลั ก ๆ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารติ ด ตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
3. การดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสิ่งสาคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้ วัดที่ กาหนดไว้ โดยอาจใช้ วิธีก ารทางสถิติพื้ นฐาน เช่น การแจงนั บ ค่ าร้อ ยละ ค่า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ หัก ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
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6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริห ารส่วนตาบลเจดีย์หักต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
7. การวินิ จฉั ยสั่ งการ การนาเสนอเพื่ อให้เ กิด การเปลี่ ยนแปลงปรั บปรุง แก้ไ ขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่ง อาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไ ด้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก

3.3 การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก มีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนากยกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผล

ธันวาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

สภาท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ
เป็ น ต้ น หรื อ โดยการสร้ า งเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัม ภาษณ์ (Interview) และแบบสั ง เกตการณ์ (Observation) เป็ นต้ น โดยอาศั ย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้ง เกณฑ์ มาตรฐาน แบบต่ าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดรองใช้ เพื่อปรับปรุ ง แก้ไ ขแล้ว จึง น า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กาหนดกรอบระยะเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม หลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
-รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ภายในกาหนดเวลา เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์หัก/คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
3. ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริง ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเก้าเอ็นพียูเก้ามาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
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5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไ ปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล เจดีย์หัก ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ไ ด้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิ นผลมีประโยชน์ ที่สาคัญ คือ การนาไปใช้แก้ไ ขปัญ หาต่ าง ๆ ระหว่า ง
ดาเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัด ทาแผนพัฒนาท้ องถิ่ นและการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ วยให้การใช้ท รัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่ าไม่เ สียประโยชน์ ประหยัด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก แต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตตาบลเจดีย์หัก
7

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หกั
ระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 กาหนดว่า ให้ผู้บริหารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก จึง ได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ประกอบด้วย
1. นายสละ
นิ่มนวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย
สมบุรณจร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
กรรมการ
3. นายเจียร
สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
กรรมการ
4. นางพิศ
หงษ์ทอง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
5. นายธรรมนูญ บรรเจิดจรัสเลิศ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
6. นายดารงศักดิ์ ศรีอรุณ
ผอ.รพ.สต.ห้วยหมู
กรรมการ
7. นางสาวสมจิตร์ มั่นคง
ผอ.รพ.สต.เจดีย์หัก
กรรมการ
8. นางนารีรัตน์ กันภูมิ
ผอ.กองคลัง
กรรมการ
9. นายประทีป
สมบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางลัดดา
เอี่ยมมันต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นางนาถนภา ป้อมน้อย
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสง่างาม สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ปลอดสารพิษ ยาเสพติดสิ้นไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี"
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ หั ก ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ น าไว้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจานวนโครงการที่ได้ รับ
การอนุมัติให้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

47

จานวน
โครงการที่
ได้รบั อนุมัติ
29

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2

2

2

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

0

0

4. ด้านคุณภาพชีวิต

56

53

33

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

5

3

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

11

11
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รวม

122

100

75

จานวนโครงการที่
ปรากฏในแผน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
29

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง หมด
122 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 100 โครงการ นาไปดาเนินการได้ 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.48%
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ 75% ของแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2563
9

ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่
จัดสรร
15,033,000

งบประมาณที่
เบิกจ่าย
9,095,286.71

60.24

124,000

62,653,58

50.53

0

0

0

38,781,400

31,723,070.40

78.54

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,000

20,588

81.45

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

867,000

562,582.95

32.68

รวม

54,868,400

41,464,181.64

75.57

ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ด้านคุณภาพชีวิต

ร้อยละ

ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักได้ดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
และพัฒ นาองค์ก รให้เกิ ดความมั่ นคงในการพั ฒนาเพื่อ ให้ ความเป็น อยู่ ของประชาชนดี ขึ้น ซึ่ ง ผลจากการ
ดาเนินงานที่ได้รับสรุปได้ ดังนี้
1. ประชาชนมีถนนสาหรับใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
3. เด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
5. ผู้สูงอายุได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบที่ได้รับจากสาธารณภัยด้านต่าง ๆ
7. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
8. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
10. ประชาชนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพใหม่ ๆ
11. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
12. ประชาชนได้รับบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักได้ความสะดวก เช่น
ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เสนอแนะ ร้องเรียนต่อการทางานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจดีย์หัก และได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าที่ควร
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานมีไม่เพียงพอ
3. ปัญหาการเก็บขยะไม่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่
4. องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักมีปัญหาที่จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
5. ประชาชนมีความต้องการให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นจานวนมาก
6. ประชาชนยั ง ไม่ เ ข้ าใจขอบเขตอานาจหน้ า ที่ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ จ ะสามารถ
ดาเนินการได้
อุปสรรค
1. การขาดความรู้เ รื่อ งของระเบี ย บ กฎหมาย อี กทั้ ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ใ นการท างานมี ไ ม่
เพียงพอ ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
2. องค์การบริหารส่วนตาบลเจดี ย์หั กมีง บประมาณจากัดในการดาเนินการแก้ ไ ขปัญ หาของ
ประชาชน
3. การขยายตัวของเมืองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักสามารถดาเนินการได้เฉพาะงานตามอานาจหน้าที่
แนวทางการแก้ไข
1. การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ
-ดาเนิน โครงการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น เพื่ อให้ก ารดาเนินงานบรรลุเ ป้าหมายตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้
-บรรจุ โครงการ/กิ จกรรม ที่อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
-จัดซื้อรถเก็บขยะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
-พิจารณาดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่สุด โดยคานึงถึงสถานะ
การเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. การบริการประชาชน
-จัดสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
-จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
ในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ใช้แบบ
รายงานตามรู ป แบบที่ ก รมส่ ง เสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น ก าหนดเป็ น แนวทางไว้ คื อ แบบการติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
10
10
10
5
5
5
5
5
5
100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ใช้แบบรายงาน
ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเป็นแนวทางไว้ คือแบบการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี มี
รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
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คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

2.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยู่ ภายใต้ ระยะเวลาและงบประมาณที่ ก าหนดไว้ห รือ ไม่ และผลของการดาเนิน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่
แบบสาหรับการติดตามและประเมินผล
1. แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดเก็บข้อมูล
1. จัดเก็บข้อมูลจากการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ในการจัดทาโครงการ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
2. จั ดเก็บข้อ มูลจากแหล่ง ข้อมู ลการดาเนินการจากระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
แหล่งข้อมูล
1. การดาเนินการตามภารกิจของสานัก/กอง และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ไ ด้ปรากฏตาม
โครงการพัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
2. การดาเนินการจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan)
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หัก ได้ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จากการประมวลผลข้อมูลการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้คะแนน ดังนี้
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
เป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

20
20

18.9

60

18.54

10
10

56.31
9.27
9.45

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

10

9

3.4 วิสัยทัศน์

5

4.81

3.5 กลยุทธ์

5

4.9

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

5
5

4.72
4.72

3.8 แผนงาน

5

4.9

3.9 ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

5

4.54

100

93.75
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ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ซึ่งได้ตรวจสอบจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของ
ข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นข้อมูลที่เป็นจริงน่าเชื่อถือได้ สามารถนาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก และหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพื้นที่
ที่จะดาเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมามีการ
แสดงผลกระทบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
ข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยง สอดคล้อง ชัดเจน
ยุทธศาสตร์
จากการประเมินยุ ทธศาสตร์ ขององค์ การบริหารส่ว นตาบลเจดีย์หั ก จะเห็ นได้ว่ ามีค วามสอดคล้อ ง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันนาไปสู่การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุท ธศาสตร์สาหรับการจัดทาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่ น เพื่อ พัฒนาและแก้ ไ ขปัญ หาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน
ครบถ้วน
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเจดีย์หัก ได้ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จากการประมวลผลข้อมูลการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้คะแนน ดังนี้
สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก
เป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้
9.45

2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

10

9.36

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

9.45

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

10

9.18

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

60
(5)

57.72
4.82

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(5)
(5)

5
4.63

(5)

4.63

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0

(5)

4.73

(5)

4.54

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(5)
(5)

4.82
4.73

(5)
(5)
(5)

5
5
4.82

(5)

5

รวมคะแนน

100

95.16
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การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในและภายนอกพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบทุกด้าน
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
-มีการวัดผลเชิงปริมาณจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานตามแผน ตลอดจนจานวนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ แต่ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
-มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
-มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน แต่บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากมีข้อจากัด
ทางด้านงบประมาณ และสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการ มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดาเนิน การในเชิง
คุณภาพ
-มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการวิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และสอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักประชารัฐ
โครงการพัฒนา
-โครงการพัฒนามีชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
-วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงาน
-เป้าหมายหรือผลผลิตของโครงการค่อนข้างชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณรายจ่าย
-โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
-เป้าหมายโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
-โครงการค่อนข้างสอดคล้องกับ Thailand 4.0
-โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
-โครงการที่ดาเนินการก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
-การใช้จ่ายงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ประหยัด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความ
ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนัง สือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง แต่บางโครงการยัง มีการโอน
งบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีเป้าหมายโครงการเพิ่มขึ้น
-มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
-มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ผลที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
โครงการที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 100 โครงการ
1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
จานวนโครงการที่ปรากฏตามแผนการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์

ประจาปี
2563

เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1-2

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

47

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
คิดเป็นร้อยละ

รวม

ประจาปี
2563

จ่ายขาดเงิน
สะสม

รวม

0

47

29

0

29

61.70

2

0

2

2

0

2

100

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

0

1

0

0

0

0

4. ด้านคุณภาพชีวิต

54

2

56

53

0

53

94.64

5

0

5

5

0

5

100

11

0

11

11

0

11

100

120

2

122

100

0

100

81.97

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รวม
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งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ด้านคุณภาพชีวิต
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
รวม

จานวนงบประมาณที่ปรากฏตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปี 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2
จ่ายขาดเงินสะสม
49,914,000
0
0
200,000
100,000
40,030,800
1,300,000
1,620,000
91,994,800
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0
0
0
0

0
0
0
0
0

360,000

0

360,000

รวม
49,914,000
200,000
100,000
40,390,800
1,300,000
1,620,000
92,354,800

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
จานวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
ประจาปี 2563
จ่ายขาดเงินสะสม
15,033,000
0
124,000
0
0
0
38,781,400
0
63,000
0
867,000
0

ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ด้านคุณภาพชีวิต
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รวม

54,868,400
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0

รวม
15,033,000
124,000
0
38,781,400
63,000
867,000
54,868,400

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563)
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

จานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
49,914,000

จานวนงบประมาณ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
ที่ได้รับการอนุมัติ
15,099,000
9,095,286.71

คิดเป็นร้อยละ
60.24

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

200,000

124,000

62,653.58

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

100,000

0

0

40,390,800

38,781,400

31,723,070.40

74.54

130,000

63,000

20,588

81.45

1,620,000

867,000

562,582.95

32.68

4. ด้านคุณภาพชีวิต
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รวม

92,354,800
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54,868,400

41,464,181.64

50.53
0

75.57

โครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่
ดาเนินการเสร็จ

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

จานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

25

86.21

4

13.79

0

0

29

100.00

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2

100.00

0

0

0

0

2

100.00

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

0

0

0

0

0

0

0

0

4. ด้านคุณภาพชีวิต

33

62.26

0

0

20

37.74

53

100.00

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

60.00

0

0

2

40.00

5

100.00

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

8

72.73

0

0

3

27.27

11

100.00

71

71.00

4

4.00

25

25.00

100

100.00

รวม

23

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด 29 โครงการ ดาเนินการเสร็จสิ้น 25 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 1
ที่

โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อ ระบายน้าและบ่อพัก หมู่ที่ 2 (บริเ วณซอย
บ้านหนองเจ๊ ข้างโรงงานเถ้าเจี่ยหลี 2)
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
(บริเวณซอยสะพานขาวต่อจากโครงการเดิม)
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้าและบ่อ พัก หมู่ที่ 3 (บริ เวณบ้า น
นายบุญล้อม - บ้านคุณผึ้ง)
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่ อ ระบายน้ าและบ่ อ พั ก หมู่ ที่ 3 (บริ เ วณริ ม
คลอง - บ้านนางยุพา)
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้าและบ่อ พัก หมู่ที่ 3 (บริ เวณบ้า น
คุณสาหร่าย)
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4 (บริเวณซอยอรัญญิกซอย 1)
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
(บริเวณบ้านนายมานพ นาคหนู)
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้าและบ่อพัก หมู่ที่ 5 (บริเวณซอย
หลังทีคอน)
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน
วางท่อระบายน้าและบ่อพัก หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านน้า
ชื่น)
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
(บริเวณบ้านนางบุญช่วย ไทยนกเทศ)
11 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบอดอัดแน่น
พร้อมวางท่อระบายน้าลอดถนน หมู่ที่ 6 (บริเวณ
บ้านนายเพชร รอดเรื่อง)
12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
(บริเวณบ้านนางละมูล ศรีนวลรอด)

24

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

365,000

363,000

2,000

378,000

377,000

1,000

751,000

540,000

211,000

482,000

480,500

1,500

246,000

245,500

500

748,000

445,000

303,000

504,000

337,000

167,000

1,050,000

735,000

315,000

270,000

269,000

1,000

286,000

284,000

2,000

394,000

386,000

8,000

327,000

326,000

1,000

ที่ โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน
13 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
(บริเวณหลังบ้านนายแสวง)
14 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อ ม
รางวี หมู่ ที่ 7 (บริ เ วณบ้ า นผู้ ช่ ว ยสุ ริ น ทร์ - ศาลา
SML)
15 โครงการปรั บปรุ งถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก พร้อ ม
งานปรับปรุงท่อระบายน้าเดิม หมู่ที่ 8 (บริเวณหน้า
อู่ผู้ใหญ่ดารง - หน้าบ้านคุณนาม ตั้งอารมณ์)
16 โครงการปรั บปรุ งถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก พร้อ ม
งานวางท่อระบายน้าและบ่อพัก หมู่ที่ 8 (บริเวณ
บ้านคุณเอนก ถึงบ้านเจ๊ง้อ)
17 โครงการปรั บปรุ งถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก พร้อ ม
งานวางท่อระบายน้าและบ่อพัก หมู่ที่ 8 (ซอย 5
บ้านทุ่งตาล)
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
(บริเวณบ้านนายช่างเกลียว)
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
(บริเวณบ้านนางน้อย เสียงพรหม)
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
(บริเวณบ้านส้มปั้น)
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
(บริเวณโรงงานพิสมัย - บ้านนายพูน)
22 โครงการเทพื้ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู่ ที่ 10
(บริเวณรอบบ่อบาบัด หมู่บ้านเอื้ออาทร)
23 โครงการวางท่ อ ระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
เชื่ อ มต่ อท่ อ ระบายน้ าแขวงการทาง (บริเ วณปาก
ทางเข้าห้างแม็คโคร) หมู่ที่ 11
24 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 12 (บริเวณบ้านสร้างมิตร)

งบประมาณ
210,000

เบิกจ่าย
210,000

คงเหลือ

554,000

490,000

64,000

1,139,000

1,050,000

89,000

306,000

306,000

0

163,000

163,000

0

125,000

125,000

0

92,000

92,000

0

553,000

510,000

43,000

646,000

574,000

72,000

571,000

490,000

81,000

40,000

30,000

10,000

32,000

31,286.71

713.29

0

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
236,000
236,000
0
(บริเวณซอยร่มฟ้า 11 เชื่อม ซอยบ้านร่มฟ้า 13)
รวม
10,468,000 9,095,286.71 1,372,713.29

25

ที่
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 (บริเวณที่สาธารณะ
จานวน 2 แห่ง)
2 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่บ้านชิตชัยนิเวศน์ หมู่ที่ 12 (บริเวณจากทางเข้า
ด้านถนนเพชรเกษม - บ้านเลขที่ 11/18)
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 13 (บริเวณประตูหลัง
โรงเรียนวัดเขาวัง เชื่อมต่อเขตเทศบาลเมืองราชบุรี)
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
(บริเวณรอบเขาวังต่อจากโครงการเดิม)
รวม

งบประมาณ
1,253,000

เบิกจ่าย
0

คงเหลือ
1,253,000

2,162,000

0

2,162,000

513,000

0

513,000

637,000

0

637,000

4,565,000

0

4,565,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด 2 โครงการ ดาเนินการเสร็จสิ้น 2 โครงการ ดังนี้
ที่ โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน
1 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน แนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียง
รวม

งบประมาณ
24,000

23,891

109

100,000 38,762.58

61,237.42

124,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
-ไม่มีการวางแผนการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26

62,653.58

61,346.42

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต
-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด 53 โครงการ ดาเนินการเสร็จสิ้น 33 โครงการ ไม่ไ ด้ดาเนินการ
ทั้งหมด 20 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาตามอัธยาศัย
ของเยาวชนตาบลเจดีย์หัก
2 โครงการค่ายพุทธบุตร

150,000 128,052.79

21,947.21

150,000 105,030.79

44,969.21

3 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด

100,000

99,227.79

772.21

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

100,000

33,986.56

66,013.44

12,000

3,999.79

8,000.21

6 โครงการเยาวชนนักอนุรักษ์
7 โครงการกิจการสภาเด็กและเยาวชนตาบลเจดีย์หัก

100,000
70,000

96,797.79
69,914.79

3,202.21
85.21

8 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสัง กัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สพฐ.) จานวน 3 โรงเรียน
9 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อาหารเสริ ม (นม) ให้ กั บ เด็ ก
นักเรียนภายในตาบลเจดีย์หัก
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
11 โครงการดู แ ลเด็ กที่ มี ความบกพร่ อ งทางร่ า งกาย
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม การสื่ อ สารและการ
เรียนรู้
12 โคร ง ก าร ร ณร ง ค์ ป้ อ ง กั น และ คว บคุ ม โ ร ค
ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมในชุมชนตาบลเจดีย์หัก
13 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14 โครงการสัต ว์ ปลอดโรคคนปลอดภั ยจากโรคพิ ษ
สุนัขบ้า
15 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพใน
ชุมชน

2,624,000

2,316,940

307,060

5 โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย

27

1,500,000 813,023.04 686,976.96
1,254,150
2,624,000

1,001,260
2,316,940

252,890
307,060

330,000 306,696.61

23,303.39

9,100

9,043.20

56.80

190,000

154,970

35,030

100,000

84,000

16,000

ที่ โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน
16 โครงการพั ฒนาศั กยภาพอาสาสมั ครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) และศึกษาดูงาน
17 โครงการอาหารปลอดภัย
18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องยุติความรุนแรง
ในครอบครัว
19 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

งบประมาณ
64,000

เบิกจ่าย
38,100

คงเหลือ
25,900

30,000
25,000

2,568
24,632.40

27,432
367.60

250,000

157,260.80

92,739.20

20 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
21 โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เจดีย์หัก
22 โครงการส่ง เสริม การพั ฒนาศั กยภาพสตรี ตาบล
เจดีย์หัก
23 โครงการเสริมสร้ างทัก ษะด้า นอาชี พระยะสั้นแก่
ประชาชนตาบลเจดีย์หัก
24 โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
25 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสาหรับ
ศูนย์ปฏิบั ติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ
การพั ฒนาศั กยภาพการบริ หารจั ดการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
26 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

30,000
605,000
170,000

8,475.40
292,178.50
29,105.20

21,524.60
312,821.50
140,894.80

100,000

20,941.50

79,058.50

20,000
20,000

15,241
20,000

4,759
0

20,000

16,830.40

3,169.60

27 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตาบล เจดีย์ 21,876,000
หัก
28 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตาบล เจดีย์ 5,000,000
หัก
29 โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วย
120,000
เอดส์
30 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ว ง
30,000
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
31 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน
30,000

19,011,300

2,864,700

5,200,800

799,200

81,500

38,200

15,012.10

14,987.90

17,635.20

12,364.80

1,000

369.79

63.21

50,000

50,000

0

32 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
33 โครงการปรั บปรุ ง/ซ่ อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.เจดีย์หัก
รวม

37,754,250

28

31,534,833.44

6,219,416.56

ที่

โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1 โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา
2 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

70,000

0

70,000

10,000

0

10,000

3 โครงการส ารวจข้ อ มู ล จ านวนสุ นั ข แมวและขึ้ น
ทะเบียนสุนัขแมว
4 โครงการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
5 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุ

30,000

0

30,000

10,000

0

10,000

30,000

0

30,000

6 โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
7 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย
8 โครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP
9 โครงการเปตองผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสุขภาพ

80,000
30,000
20,000

0
0
0

80,000
30,000
20,000

30,000

0

30,000

10 โครงการสงเคราะห์เด็กกาพร้าผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลเจดีย์หัก
12 โครงการฝึ ก อบรมทบทวนสมาชิ ก อาสาสมั ค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาบลเจดีย์หัก
13 โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 โครงการส่งเสริมการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบาบัด
15 โครงการรณรงค์ ป้องกั น ต่อต้านและห่างไกลยา
เสพติด
16 โครงการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
17 โครงการ อบต.พบประชาชน
18 โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

3,000

0

3,000

460,000

0

460,000

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

50,000

0

50,000

30,000

0

30,000

40,000
30,000
100,000

0
0
0

40,000
30,000
100,000

30,000
20,000

0
0

30,000
20,000

19 โครงการจัดงานมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ (เจดีย์หัก)
20 โครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
รวม

1,273,000
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1,273,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด 5 โครงการ ดาเนินการเสร็จสิ้น 3 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด
2 โครงการ ดังนี้
ที่ โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน
1 โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
2 โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม
3 โครงการเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพอากาศในชุ ม ชนและ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวม

งบประมาณ
40,000
10,000
5,000

เบิกจ่าย
คงเหลือ
6,185.20 33,814.80
9,908
91.20
4,494
506

55,000

20,588

34,412

ที่
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1 โครงการบาบัดน้าเสียในครัวเรือน
2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

งบประมาณ
3,000
5,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ
3,000
5,000

รวม

8,000

0

0
0

8,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด 11 โครงการ ดาเนินการเสร็จสิ้น 8 โครงการ ไม่ได้ดาเนินการทั้งหมด
3 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน

1 โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
2 โครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปลู ก ฝั ง และ
เผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3 โครงการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางวินัยเบื้องต้น
4 โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและการ
จั ด งานรั ฐ พิ ธี ราชพิ ธี ซึ่ ง เป็ น วั น ส าคั ญ ของทาง
ราชการ
5 โครงการแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน
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งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

176,000

175,621

379

20,000

10,971

9,029

20,000

8,746

11,254

200,000

83,900

116,100

300,000

213,900

86,100

ที่

โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน

6 โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ
7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
8 โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รวม

งบประมาณ

คงเหลือ

17,000

16,236.80

763.20

40,000
14,000

39,396.35
13,811.80

603.65
188.20

787,000

ที่
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นาชุมชนในการ
บริหารท้องถิ่น
2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของศูนย์ยุติธรรมตาบลเจดีย์หัก (เชิงรุก)
3 โครงการอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรของ อปท.
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540

งบประมาณ
20,000

รวม

80,000
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เบิกจ่าย

562,582.95 224,417.05

เบิกจ่าย
0

คงเหลือ
20,000

30,000

0

30,000

30,000

0

30,000

0

80,000

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เ กณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ประกอบกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไ ขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักจึงขอประกาศผลการดาเนินงานการ
จัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานรวมทั้ง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักเป็น
ตาบลที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่ าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้
"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสง่างาม สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ปลอดสารพิษ ยาเสพติดสิ้นไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี"
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ หั ก ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ น าไว้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนนเส้นทางคมนาคม สะพาน
ระบบการระบายน้า การพัฒนาแหล่งน้า จัดให้มีไฟฟ้า/น้าประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า/ประปาตาม
สภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วทั้งตาบลเจดีย์หัก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ พัฒนาระบบชุมชนและระบบสินค้าทางการเกษตรของตาบลเจดีย์หัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามพร้ อ มต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยวตามฤดูการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ส่ง เสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดให้มีระบบการกาจัดขยะตั้งแต่ต้น
ทาง รวมทั้งระบบการบาบัดน้าเสียในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติง านและการปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดีของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนให้ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นภายใน
องค์กร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลเจดี ย์ หั ก ได้ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจั ด เวที ป ระชาคม การประชุ ม คณะกรรมการสนับ สนุ น การจั ดท าแผนฯ การประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนทามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2562 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 122 โครงการ ได้รับการอนุมัติ 100 โครงการ นาไปดาเนินการได้
75 โครงการ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 61.48% ของแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น และคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 75% ของแผนการ
ดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
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จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

47

จานวน
โครงการที่
ได้รบั อนุมัติ
29

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2

2

2

3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

0

0

4. ด้านคุณภาพชีวิต

56

53

33

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

5

3

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

11

11

8

รวม

122

100

75

จานวนโครงการที่
ปรากฏในแผน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
29

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ประกาศใช้ข้อบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจาปี
เมื่ อวั นที่ 20 กั นยายน 2562 โดยมี โครงการที่บ รรจุใ นข้อ บัญ ญัติ ง บประมาณ จ านวน 100 โครงการ
งบประมาณ 54,868,400 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
งบประมาณที่
จัดสรร
15,033,000

งบประมาณที่
เบิกจ่าย
9,095,286.71

60.24

124,000

62,653,58

50.53

0

0

0

38,781,400

31,723,070.40

78.54

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,000

20,588

81.45

6. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

867,000

562,582.95

32.68

รวม

54,868,400

41,464,181.64

75.57

ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ด้านคุณภาพชีวิต
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ร้อยละ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเ ป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนั ง สื อสั่ง การของกรมส่ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักจึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และได้นาข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมิน ผลแผนครั้งนี้
ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หัก คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หักควรมีการเสนอการกา หนดเครื่องมือ
อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย
2. การติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการฯ ควรมีก ารนาผลการวั ด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสาคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญ หา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนด
แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีง บประมาณ
เพราะอาจจะท าให้ สิ้ น ปี ง บประมาณองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่ ส ามารถด าเนิ น การโครงการให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และอาจทาให้ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดาเนินงาน เพราะ
ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร
5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลเจดีย์หัก เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทาให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น
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