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สวนที่ 1
บทนำ
1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และการประเมิ น (Evaluation) เป5 นกระบวนการที่ แตกต8 างกั นมี จุ ดหมาย
ไม8เหมือนกัน แต8กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธBกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอย8 างเหมาะสมจะช8 วยใหผูบริหารทองถิ่ น พนั กงานส8วนตำบล
ลูกจางประจำ พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน
โครงการไดอย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคBการบริหารส8วน
ตำบลสระตะเคียนจึงเป5นการติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแต8ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาองคBการบริหารส8วน
ตำบลสระตะเคี ยนหรือกิ จกรรมต8 างๆ ที่ ดำเนิ นการหรือไม8 ไดดำเนิ นการตามแผนพั ฒ นาทองถิ่ นที่ ไดกำหนดไว
หรือไม8 รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใชปM จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรต8 า งๆ ในการพั ฒ นาองคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย น
ตรวจสอบดู ว8 า แผนงาน โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาไดรั บ ปM จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรทั้ ง ดานปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ
ตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไม8อย8างไร
3. ผลการดำเนิ นงาน ตรวจสอบดูว8าไดผลตรงตามเปOาหมายที่กำหนดไวหรือไม8เพี ยงใด มีปM ญ หา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น และขั้นตอนต8างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป5นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององคB กรปกครองส8วนทองถิ่น ว8าดำเนิน การไดตามเปOาหมายที่ กำหนดไวหรือไม8 ทำใหทราบและ
กำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาไดอย8 า งเป5 น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทำใหทราบถึ งจุ ด แข็ ง (strengths)
จุ ด อ8 อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปM ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของแผนพั ฒ นาทองถิ่ น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/กิจกรรมต8างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคBกรปกครองส8วนทองถิ่น ผูบริหารระดับ หัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง
บุ ค ลากรขององคB ก รปกครองส8 วนทองถิ่ น สภาพพื้ น ที่ และผู มี ส8 ว นเกี่ ย วของเพื่ อ นำไปสู8 การปรั บ ปรุ งแผนงาน
โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนตำบลสระตะเคียน
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู8การวางแผนการพัฒนาในป%ต8อๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค8าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเร8งรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการงานต8างๆ ที่เป5นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปMญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย8างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป5นปMญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ8อนตองหยุดและถดถอยปMญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับ
ใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีส8วนไดเสียในองคBการบริหารส8วนตำบล
สระตะเคียนใหเกิดประโยชนBเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต8างๆ พรอมการปรับปรุงและเร8งรีบดำเนินการ
สิ่งเหล8านี้ จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคBกรปกครองส8วนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส8งผลให
เกิดกระบวนการพัฒนาอย8างเขมแข็งและมีความยั่งยืน เป5นไปตามเปOาหมายประสงคBที่ตั้งไวไดอย8างดียิ่ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.2 วัตถุประสงค)ของการติดตามและประเมินผล
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่น มุ8งคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนิ นการไปแลว
ว8าสิ่งใดควรดำเนินการต8อไปตามวัตถุประสงคBของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว8างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองนั้นว8ามีปMญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปOาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไม8ไดดำเนินการเป5นเพราะเหตุใด เกิดปMญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเป5นวัตถุประสงคBได
ดังนี้
1. เพื่ อ เป5 น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารราชการทองถิ่ น ขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย น
ซึ่งจะช8วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหน8วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปOาหมายที่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปMญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว
3. เพื ่อ เป5น ขอมู ล สำหรับ เร8 ง รั ด ปรับ ปรุง แกไข ขอบกพร8อ งของการดำเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม8เหมาะสมหรือหมดความจำเป5นขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
4. เพื่ อ ทราบถึ ง สถานภาพการบริ ห ารการใชจ8 า ยงบประมาณขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบล
สระตะเคียน
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย นที่ จ ะตองผลั ก ดั น ใหการดำเนิ น การตามแผนงาน โครงการต8 างๆ
เป5นไปอย8างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคBกับใหเกิดประโยชนBกับผูมีส8วนไดเสีย ผูมีส8วนเกี่ยวของ ประชาชนใน
ตำบลสระตะเคียนหรือสังคมส8วนรวมมากที่สุด
6. เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด รอยละความสำเร็ จ ของปฏิ บั ติ งาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต8างๆ ในป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว8าดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (1) กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ขอ 12 ใหยกเลิ ก ความใน (3) ของขอ 29 ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว8าดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว8 า ดวยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององคB ก รปกครองส8 ว นทองถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2559 และใหใชความต8อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาต8อผูบริห ารทองถิ่น เพื่ อใหผูบริห ารทองถิ่น เสนอต8อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ น
พรอมทั้ งประกาศผลการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่น ทราบในที่ เปd ด เผย
ภายในสิบหาวันนับแต8วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล8าว และตองปdดประกาศไวเป5นระยะเวลาไม8นอยกว8า
สามสิ บ วั น โดยอย8 า งนอยป% ล ะหนึ่ ง ครั้ งภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ป% ” (4) แต8 ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทำงานเพื่อช8วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผูแทนหน8วยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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4) หัวหนาส8วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบล
สระตะเคียน ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคBตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นดังนี้
1. ประชุ มเพื่ อกำหนดกรอบแนวทาง และวิ ธีการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
2. ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น พั ฒ นาทองถิ่ น ตามกรอบแนวทาง วิ ธี ก าร และหวงเวลา
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นต8อนายก
องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนเพื่อดำเนินการต8อไป
2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบล
สระตะเคียน ไดกำหนดการแบ8งขั้นตอนเพื่อเป5นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้
2.1 การกำหนดวัตถุประสงคBและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรB
และโครงการเพื่ อการพั ฒ นาทองถิ่ น จะเริ่มดำเนิ นการศึกษาและรวบรวมขอมู ลของโครงการที่ จ ะติด ตามว8ามี
วัตถุประสงคBหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม8 (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป5นผูรับผิดชอบ ใครเป5นผูใชผลการติดตาม เป5นตน จากนั้นศึกษาว8า
ผูใชผลการนำผลไปใชประโยชนBอย8างไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆ ที่ ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอย8างไร
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอย8างไร ซึ่งการศึกษาดังกล8าวอาจใชวิธีสัมภาษณBและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่ไดมา
กำหนดเป5นวัตถุประสงคBและขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติ ด ตามและประเมิ น ผล จะนำวั ต ถุ ป ระสงคB แ ละขอบเขตในการติ ด ตามงาน
จากขอ 2.1 มาวิเคราะหB แลวเขี ยนรายละเอี ยด ซึ่งประกอบดวยประเด็น หลั กๆ คือ วัต ถุป ระสงคBการติด ตาม
แหล8 งขอมู ล เวลาที่ เก็ บ ขอมู ล วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมขอมู ล และวิ ธี การวิ เคราะหB ขอมู ล จากนั้ น สรางเครื่ อ งมื อ
ซึ่งส8วนใหญ8จะเป5นแบบสัมภาษณBหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดำเนิ นการหรือปฏิ บัติ ตามแผนพั ฒ นาทองถิ่น เป5 น การดำเนิ น การตามวัต ถุป ระสงคB และ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหล8งต8างๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต8ถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกว8าจะไดครบขั้นต่ำ
ตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิเคราะหBขอมูล เป5นการวิเคราะหBตามวัตถุประสงคBของการติดตามที่กำหนดไว แต8ละ
โครงการตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก ำหนดไว โดยอาจใชวิ ธี ก ารทางสถิ ติ พื้ น ฐาน เช8 น การแจงนั บ ค8 า รอยละ ค8 า เฉลี่ ย
ค8 าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป5 นตน หรื ออาจใชการวิ เคราะหB แบบ Matrix การพรรณนาเปรี ยบเที ยบ การเขี ยน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนตB (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นที่องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเป5นการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป5น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเป5นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคBและประโยชนBที่
คาดว8าจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส8วนที่ 2 และส8วนที่ 3
2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นต8อ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต8อสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปdดเผยภายในสิบหาวันนับแต8วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล8าว และตองปdดประกาศไวเป5นระยะเวลาไม8นอยกว8าสามสิบวันโดยอย8างนอยป%
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป% ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2562 แจงเรื่องซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒ นาทองถิ่นขององคBกรปกครองส8วน
ทองถิ่น (ทั้งนี้สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล8าว
ไดตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได)
2.7 การวินิ จฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับ ปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่นหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจ
ในสำนัก/กองต8างๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปMญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมต8อผูบริหารทองถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององคB การบริห ารส8วนตำบลสระตะเคีย น
มีอำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต8อนายก
องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน เพื่อใหนายกองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนเสนอต8อสภาองคBการ
บริหารส8วนตำบลสระตะเคียนและคณะกรรมการพัฒนาขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน โดยอย8างนอย
ป%ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป%
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายก อบต.
สระตะเคียน

เสนอ

โดยอยางนอยป0ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป0

นายก อบต.
สระตะเคีนน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของอบต.
สระตะเคียน

เสนอ

สภา อบต.
สระตะเคียน

เสนอ

นายก อบต.
สระตะเคียน

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให!ประชาชนในองค#การบริหารส$วนตำบลสระตะเคียนทราบในที่เป)ดเผย
ภายในสิบห!าวัน นับแต$วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล$าวและต!องป)ดประกาศไว!เป,นระยะเวลาไม$น!อยกว$าสามสิบวัน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

ห น า 4 |52

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป5นสิ่งของวัสดุ อุปกรณBหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาองคB การบริ ห ารส8 วนตำบลสระตะเคีย นใชในการเก็ บ ขอมู ล การติ ดตามผลรวมทั้ งโดยการพิ จ ารณา
เลื อกใชเครื่ องมื อและเทคนิ ควิ ธีการที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ไดคิ ด สรางไว
เพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เช8น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส8วนประมาณค8า และวิธีการ เป5นตน และ
หรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก8แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สั ม ภ าษ ณB (Interview) แล ะแบ บ สั ง เกตการณB (Observation) เป5 น ตน โด ยอาศั ย ส ภ าพ พื้ น ที่ ทั่ วไป
อำนาจหนาที่ ภารกิ จ ขององคB กรปกครองส8 วนทองถิ่ น รวมถึ งผู มี ส8 ว นไดเสี ย ในทองถิ่ น รวมทั้ งเกณฑB มาตรฐาน
แบบต8 า งๆ ที่ ไดกำหนดขึ้ น หรื อ การนำไปทดลองใชเพื่ อ ปรั บ ปรุ งแกไขแลว จึ งนำเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหB
ขอมูล สรุปขอมูลที่เป5นจริงต8อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบล
สระตะเคียนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคBการบริหารส8วน
ตำบลสระตะเคียนอย8างนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต8อนายก
องคBการบริห ารส8วนตำบลสระตะเคีย นภายในเดื อนธัน วาคมของทุ กป% เพื่ อใหนายกองคBการบริห ารส8 วนตำบล
สระตะเคียนเสนอสภาองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เป5 น ความสอดคลองของยุ ทธศาสตรB แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิ ต) ที่ ไดกำหนดขึ้น มี ความสอดคลองและนำไปกำหนดเป5 น วิ สัย ทั ศนB ขององคB การบริห ารส8ว นตำบล
สระตะเคียน
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กำหนดทรั พ ยากรสำหรั บ การดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณB เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู8จริง
ในองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนมาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการต8 า งๆ จะวั ด จาก
รายการที่เป5นโครงการในรอบหาป% วัดไดจากช8องป%งบประมาณและที่ผ8านมา โครงการที่ต8อเนื่องจากป%งบประมาณ
ที่ผ8านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป5นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธBกันระหว8างผลผลิต
หรื อ ผลที่ ไดรั บ จริ งกั บ ทรั พ ยากรที่ ถู ก ใชไปในการพั ฒ นาทองถิ่ น ขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย น
ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป5นตน
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป5 นผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธBและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป5น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป5นตน
กำหนดแนวทางการวิเคราะหBสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป5นที่จะตอง
วิ เ คราะหB ส ภาพแวดลอมขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย นทั้ ง ในระดั บ หมู8 บ านและระดั บ ตำบล
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และอาจรวมถึงอำเภอเสิงสางและจังหวัดนครราชสีมาดวย เพราะว8ามี ความสัมพัน ธBและปฏิสัมพัน ธBในเชิงการ
พัฒนาทองถิ่นแบบองคBรวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคีย น
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ตำบลสระตะเคียน กำหนดใหใชแบบการติดตามและประเมินผล
ตามคู8 มือการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจัด ทำและแปลงแผนไปสู8 การปฏิ บั ติขององคB กรปกครองส8 วนทองถิ่ น
ของกรมส8 งเสริมการปกครองส8 วนทองถิ่ น ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลความพึ งพอใจของประชาชนต8 อการ
ดำเนินงานในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตรBขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้
1. (แบบที่ 1) แบบช8วยกำกับช8วยจัดทำแผนยุทธศาสตรBขององคBกรปกครองส8วน
ทองถิ่นโดยตนเอง
2. (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น
3. (แบบที่ 3/1) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรB
4. (แบบที่ 3/2) แบบประเมินความพึงพอใจต8อผลการดำเนินงานขององคBกรปกครอง
ส8วนทองถิ่นในภาพรวม
5. (แบบที่ 3/3) และแบบประเมิ น ความพึ งพอใจต8 อ ผลการดำเนิ น งานขององคB ก ร
ปกครองส8วนทองถิ่นในภาพรวมตามยุทธศาสตรB
6. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรBเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น และ
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผน
พัฒนาทองถิ่นขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
3. กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนกำหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต8างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใชเครื่ อ งมื อ ใดในการทดสอบและการวั ด นั้ น เป5 น ไปตามความเหมาะสมของโครงการพั ฒ นาทองถิ่ น เช8 น
การทดสอบและการวัดโครงการซอมแซมถนนทางหลวงที่รับถ8ายโอน (จะใชการทดสอบและการวัดอย8างไร) โครงการ
ลดตนทุ น เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร ศู น ยB บ ริ ก ารถ8 า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรประจำตำบลสระตะเคี ย น
(จะใชการทดสอบและการวัดอย8างไร) เป5นตน
3.2 การสัมภาษณB (Interviews) อาจเป5นการสัมภาษณBเดี่ยว หรือกลุ8มก็ได การสัมภาษณB
เป5นการยืนยันว8า ผูมีส8วนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณB ถูกแบ8งออกเป5น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณB แบบเป5นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณB แบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณB และการ
สัมภาษณBแบบไม8เป5นทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอย8างไม8มีพิธีรีตอง ไม8เคร8งครัด
ในขั้นตอน
3.3 การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามเป5 น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด หนึ่ ง
ที่สรางขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นต8างๆ หรือวัดความจริงที่ไม8ทราบ อันจะทำใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงทั้งในอดีต ปMจจุบัน
และการคาดคะเนเหตุการณBในอนาคตส8วนใหญ8จะอยู8ในรูปของคำถามเป5นชุดๆ เพื่อวัดสิ่งที่ตองการวัด โดยมีคำถาม
เป5นตัวกระตุนเร8งเรา ใหบุคคลตอบออกมา นับว8าเป5นเครื่องมือที่นิยมใชวัดทางดานจิตพิสัย (Affective Domain)
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3.4 การสั งเกต (Observations) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนใชการสังเกตเพื่อเฝOาดูว8ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคBการ
บริหารส8วนตำบลสระตะเคียนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1)
การสังเกตแบบมีส8วนร8วม (Participant observation) เป5นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เขาไปใชชีวิตร8วมกับประชาชาชนในหมู8บาน หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร8วมกัน (2) การสังเกตแบบไม8มีส8วน
ร8ว ม (Non-participant observation) หรื อ การสั งเกตโดยตรง (Direct observation) เป5 น การสั งเกต บั น ทึ ก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธBของผูมีส8วนไดเสียในองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
3.5 การสำรวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การสำรวจเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น
การรั บ รู ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ ความจำเป5 น ความตองการของประชาชนในองคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบล
สระตะเคียนคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาองคB การบริห ารส8วนตำบลสระตะเคียนจะมีการ
บันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเป5นหลักฐาน
3.6 เอกสาร (Documents) การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตรB แ ละโครงการ
มีความจำเป5นอย8างยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเป5นเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรBการพัฒนา ปMญหาความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปMญหา แนวทางการแกไขปMญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปOาประสงคB
ค8าเปOาหมาย กลยุทธB แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนBขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน

1.5 ประโยชน)ของการติดตามและประเมินผลแผน
การติ ดตามและประเมิ นผลมี ประโยชนBที่ สำคั ญ คื อ การนำไปใชแกไขปM ญ หาต8 างๆ ระหว8 างดำเนิ น
โครงการ รองลงมาคื อ นำไปใชสำหรั บ วางแผนการจั ด ทำแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ในอนาคต ประโยชนB ต8 า งๆ
แยกเป5นหัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณBต8างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึ งขอดี ขอเสี ย ขอบกพร8 อ งต8 า งๆ ตลอดจนปM จ จั ย ที่ ท ำใหแผนพั ฒ นาทองถิ่ น และ
การดำเนิ นการตามโครงการพั ฒ นาทองถิ่ น มี ปM ญ หา ทำใหสามารถแกไขไดทุ กจุ ด ตรงเปO าหมายอย8 างทั นท8 วงที
ทั้งในปMจจุบันและอนาคต
3. ช8 ว ยใหการใชทรั พ ยากรต8 า งๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ มค8 า ไม8 เสี ย ประโยชนB ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหBขอมูลต8างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปMญหาต8างๆ
ที่จะนำไปจัดทำเป5นโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เป5นจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีส8วนไดเสีย หน8วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคBกรต8างๆ
5. กระตุ นใหผู ปฏิ บั ติ งานและผู เกี่ ยวของกั บการพั ฒนาทองถิ่ น การจั ดทำโครงการและรับผิ ดชอบ
โครงการ มี ความสำนึ กต8 อหนาที่ ความรั บผิ ดชอบ และกระตื อรื อรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุ งรายละเอี ยด
เนื้อหา ขอมูลใหเป5นปMจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองต8างๆ ขององคBการ
บริหารส8วนตำบลสระตะเคียนสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอย8างถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่น
ใหสอดคลองกับสภาพความเป5นจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต8างๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปOองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทำใหภารกิจต8างๆ ของบุคลากรในองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนแต8ละคน แต8ละสำนัก/
กองต8 า งๆ มี ค วามสอดคลองกั น ประสานการทำงานใหเป5 น องคB ร วมของหน8 ว ยงาน ทำใหเปO า หมายของ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนเกิดความสำเร็จตามเปOาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณ ภาพของงานหรื อภารกิ จใหเป5 น ไปและตรงตามวั ต ถุ ป ระสงคB ของโครงการ/
กิจกรรมงานต8างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลสระตะเคียน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ป0งบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1.1 ยุทธศาสตร)การพัฒนา
แผนยุทธศาสตรBการพัฒนาองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนเป5นการกำหนดเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ที่กำหนดยุทธศาสตรBและแผนงาน/โครงการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ แผนการบริหารราชการแผ8นดิน
ยุทธศาสตรBการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และแผนหมู8บานในเขตตำบลสระตะเคียน
2.1.1.1 แผนยุทธศาสตร)การพัฒนาองค)การบริหารสวนตำบลสระตะเคียนมีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร) ประกอบดวย
ยุทธศาสตรBที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรBที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรBที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตรBที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรBที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร
ยุ ทธศาสตรBที่ 6 ตามแผนการกระจายอำนาจใหแก8 องคB กรปกครองส8 ว นทองถิ่ น และ
แนวนโยบายของรัฐบาล
2) พันธกิจ ประกอบดวย
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
พั น ธกิจ ที่ 2 การส8 งเสริมอาชี พใหแก8 ป ระชาชน ควบคู8 ไปกั บ การถ8 ายทอดความรูและ
เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปMญญาทองถิ่น และอนามัย สวัสดิการและชุมชน
พันธกิจที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป5นอยู8 พัฒนาการศึกษา และการทำนุบำรุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปMญญาทองถิ่น และสุขภาพอนามัย สวัสดิการและชุมชน
พันธกิจที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย8างยั่งยืน
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนการมีส8วนร8วมจากทุกภาคส8วน
พันธกิจที่ 6 เสริมสรางชุมชนใหน8าอยู8และเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได
3) จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย
จุดมุ8งหมายที่ 1 ระบบการคมนาคมขนส8ง มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอต8อ
ความตองการของประชาชน
จุ ด มุ8 ง หมายที่ 2 เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในความเขมแข็ ง มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาอาชี พ
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
จุด มุ8 งหมายที่ 3 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต การจั ด การดานสวั ส ดิ การสั งคม การศึ กษา
การสรางจิ ต สำนึ ก กี ฬานั น ทนาการ และสาธารณสุ ข มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ประชาชนมี ความปลอดภั ย ในชี วิต และ
ทรัพยBสิน
จุดมุ8งหมายที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา ประชาชนมี
ส8วนร8วมในการอนุรักษB ฟƒ„นฟู
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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จุดมุ8งหมายที่ 5 การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส8งเสริม
กระบวนการมีส8วนร8วมและความร8วมมือทุกภาคส8วนในการพัฒนาทองถิ่น
จุ ด มุ8 ง หมายที่ 6 การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชนสั ง คมและความสงบเรี ย บรอยมากขึ้ น
จากกฎหมายและวัฒ นธรรมของแต8ละชนชาติอาจมีความแตกต8างกัน การฝ†าฝƒนกฎหมาย ปMญ หาอาชญากรรม
ยาเสพติด
4) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
แนวทางการพัฒนาที่ 1
1.1 ก8อสรางและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเทา ท8อระบายน้ำใหเป5นไปดวยความ
สะดวก
1.2 ก8อสรางขยายเขตไฟฟOาและไฟฟOาสาธารณะ
1.3 ก8อสรางขยายเขตและปรับปรุงประปา
1.4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับอย8างถวนหนา
แนวทางการพัฒนาที่ 2
2.1 ส8งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรียB
และการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
2.2 ส8งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น
2.3 เสริมสรางและขีดความสามารถทางการเกษตรในการขนส8งทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 3
3.1 การส8งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี
3.2 การพัฒนาและส8งเสริมการศึกษา
3.3 การพัฒนาส8งเสริมดานสุขภาพและอนามัย
3.4 การพัฒนาและส8งเสริมดานสวัสดิการและชุมชน
3.5 การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4
4.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 การบริหารจัดการและรณรงคBกำจัดขยะมูลฝอย
4.3 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ 5
5.1 บริ ห ารจั ด การองคB ก รใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร8 งใสตามหลั กการบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี
5.2 ส8 ง เสริ ม การมี ส8 ว นร8 ว มของประชาชนในการพั ฒ นาทองถิ่ น ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยBเป5นประมุข
5.3 ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา จั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน
5.4 ส8งเสริมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
5.5 ส8งเสริม สนับสนุ นการพั ฒ นาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพั ฒ นาศักยภาพ
ผูนำชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

ห น า 10 |52

แนวทางการพัฒนาที่ 6
6.1 ส8งเสริมอัตราการปOองกันการเฝOาระวังบำบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติดรักษาชุมชนให
เขมแข็ง และแนวนโยบายของรัฐบาล
6.2 ส8งเสริมระบบความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพ ยBสิ น ใหสามารถลดปM ญ หาความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต8างๆ
5) วิสัยทัศน)
“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ8งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”

2.1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น
โครงการในป0งบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร)
1. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
5. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร
6. ยุทธศาสตรBตามแผนการกระจายอำนาจใหแก8องคBกรปกครองส8วน
ทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม
คิดเปDนรอยละ

41
22
67
10
17

15
12
42
8
17

7
164

7
101
61 59%

300
101
250

200
164
150

โครงการทีได้ปฏิบตั ิ
โครงการตามแผน

42

100

67
15
41

50

12
22

17
17

8
10

7
7

0
ยุทธ 1

ยุทธ 2

ยุทธ 3

ยุทธ 4

ยุทธ 5

ยุทธ 6

รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงการในป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร)
1. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
5. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร
6. ยุทธศาสตรBตามแผนการกระจายอำนาจใหแก8องคBกรปกครองส8วน
ทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม
คิดเปDนรอยละ

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ
38
28
16
8
65
37
8
6
11
9
7
145

7
95
65.52%

95

145

โครงการทีได้ปฏิบตั ิ
โครงการตามแผน

37
28

65

38
8
16
ยุทธ 1

ยุทธ 2

9
11

6
8
ยุทธ 3

ยุทธ 4

ยุทธ 5

7
7
ยุทธ 6

รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงการในป0งบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร)
1. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
5. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร
6. ยุทธศาสตรBตามแผนการกระจายอำนาจใหแก8องคBกรปกครองส8วน
ทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม
คิดเปDนรอยละ

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ
62
41
27
6
84
41
8
3
11
5
8
6
200

102
51.00%

102

200
โครงการทีได้ปฏิบตั ิ
โครงการตามแผน
41
41
84
62
6
27
511

3
8
ยุทธ 1

ยุทธ 2

ยุทธ 3

ยุทธ 4

ยุทธ 5

6
8
ยุทธ 6

รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงการในป0งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 , 2 )
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร)
1. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
5. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร
6. ยุทธศาสตรBตามแผนการกระจายอำนาจใหแก8องคBกรปกครองส8วน
ทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

99
26
35
8
12

37
8
29
3
8

8
188

6
91

คิดเปDนรอยละ

48.40%

91

188
โครงการทีได้ปฏิบตั ิ
37

โครงการตามแผน

99
29
35

8
26

8
12

3
8
ยุทธ 1

ยุทธ 2

ยุทธ 3

ยุทธ 4

ยุทธ 5

6
8
ยุทธ 6

รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ป0งบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น เป5 น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสอดคลอง และความสำเร็ จ ของแผน
ยุทธศาสตรBการพัฒนา และแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาทองถิ่นขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่นไดดำเนินการตามแผนดำเนินงานว8าเป5นไป ตามเปOาหมายการพัฒนา
ที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู8การบรรลุวิสัยทัศนBที่องคBกรปกครองส8วนทองถิ่นกำหนดหรือไม8 และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด
การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้ น จะทำใหเราทราบไดว8าขณะนี้ไดมีการปฏิบั ติตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอย8างง8ายที่สามารถใชเป5นเครื่องในการติดตามได เช8น Gant Chart
ที่ จ ะทำใหหน8 ว ยงานสามารถ ติ ด ตามไดว8 า การดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาทองถิ่ น มี ก ารดำเนิ น การช8 ว งใด
ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว หรือไม8 แผนดำเนินงานก็จะเป5นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน
การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จำเป5นตองมีเกณฑBมาตรฐาน
(Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใชเป5นกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เป5นระบบ
มี ม าตรฐานและเป5 น ที่ ย อมรั บ โดยประกอบดวยเกณฑB ที่ ส ำคั ญ ใน 2 ระดั บ คื อ เกณฑB การประเมิ น หน8 ว ยงาน
และเกณฑBการประเมินโครงการและพิจารณาบ8งชี้ใหทราบทั้งจุดเด8น หรือจุดดอย ของงาน/โครงการอย8างมีระบบ
แลวตัดสินใจว8าจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต8อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น
วิธีการติดตามและประเมินผล เป5นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผน
ที่จะใชในการติดตามและประเมิ นผล เพื่อตรวจสอบว8าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู8ภายใตระยะเวลาและ
งบประมาณที่กำหนดไวหรือไม8 และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคBที่ว8างไวหรือไม8 โดยการติดตามเป5น
การตรวจสอบระหว8 า งการดำเนิ น การกิ จ กรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ ท ำการประเมิ น ผลเป5 น การ
ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคBที่ไดตั้งไว
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นร8วมประชุมเพื่อกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถิ่น
ดังนี้
1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. ความสอดคลองของยุทธศาสตรB แผน และกลยุทธBที่กำหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน8วยงาน
3. ความกาวหนากิจกรรมที่กำหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
4. ประสิทธิภาพ เป5นการศึกษาความสัมพันธBระหว8างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ
5. ประสิทธิผล เป5นการศึกษาถึงผลที่ไดรับ
6. ผลลัพธBและผลผลิต เป5นการประเมินผลประโยชนBที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต8อ
กลุ8มเปOาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
7. การประเมินผลกระทบเป5นการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตาม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ก็ ได โดยอย8 า งนอยตองสามารถ ประเมิ น ความสอดคลองและสามารถวั ด
ความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถิ่นได ทั้งนี้ขึ้นอยู8กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติ ดตามและประเมิน ผลโครงการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตรBการพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้
1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
3. การประเมินผลกระทบ
ขั้น ตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้น ตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ไดตั้งแต8ก8อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้น ตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ทองถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นต8อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่ น เสนอต8 อสภาทองถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ น พรอมประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอย8างนอยป%ละหนึ่งครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 5 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น อาจใหความเห็ น
หรือขอเสนอแนะใน รายงานการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่น และโครงการพั ฒ นาต8 อผูบริห าร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร ทองถิ่นเสนอต8อสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

2.2.2 การประเมินผลสภาพทั่วไป
การติดตามประเมนผลแผนพัฒนาองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ไดเก็บเอกสารรวบรวมขอมูลต8างๆ เช8น แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) แผนการดำเนินงาน ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอบัญญัติงบประมาณประจำป% พ.ศ. 2564 รายงาน
ทางการเงินเป5นตน โดยใชการวิเคราะหBและประเมินผลที่ดัดแปลงจากวิธีวิจัยมาปรับใชใหเหมาะสมและประหยัด
งบประมาณ ซึ่งทำใหทราบผลการดำเนิ นงาน และจะเปรียบเที ยบว8าในแต8ละยุทธศาสตรBการพัฒ นาแผนงาน/
โครงการใดบางที่นำไปดำเนินการ มีจำนวนเท8าใดเป5นรอยละเท8าใด ทั้งจำนวนโครงการและงบประมาณใหชัดเจน
การติ ด ตามและประเมิ น ผลในแต8 ล ะยุ ท ธศาสตรBดำเนิ น การ โดยใชคู8 มือการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจัด ทำ
และแปลงแผนไปสู8การปฏิบัติขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่นตามขั้นตอนดังนี้
 ขอมูลที่ใชในการติดตามและประเมินผล
 ประชาชนกรและกลุ8มตัวอย8าง
 การเก็บรวบรวมขอมูล
 การวิเคราะหBขอมูล
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหBขอมูลและการแปลความหมายของขอมูล
 การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
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2.2.2.1 ขอมูลที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอมูลที่ใชในการติดตามประเมินผลครั้งนี้คือขอมูลที่ไดจากกลุ8มตัวอย8างของประชาชน
จำนวน 15 หมู8บาน ในเขตรับผิดชอบขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต8อการดำเนินงานของ
องคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย น ที่ เปd ด โอกาสใหประชนมี ส8 ว นร8 ว มในโครงการและกิ จ กรรมผู ที่ ไดรั บ
แบบสอบถามซึ่งมีที่พักอาศัยอยู8ในตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
2.2.2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนครั้งนี้
คือขอมูลที่ไดจากกลุ8มตัวอย8างของประชาชน จำนวน 15 หมู8บาน ในเขตรับผิดชอบขององคBการบริหารส8วนตำบล
สระตะเคียน ที่มีผลต8อการดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ที่เปdดโอกาสใหประชนมีส8วนร8วม
ในโครงการและกิจกรรมดานต8างๆ ผูที่ไดรับแบบสอบถามตามวิธีแบบบังเอิญ แต8การติดตามครั้งนี้ผูดำเนินการมี
ขอจำกัดหลายประการ จึงทำการสุ8มซ้ำกลุ8 มตัวอย8าง ซึ่ งมีที่พักอาศัยอยู8ในเขตพื้ นที่ ตำบลสระตะเคียน อำเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรกลุ8มตัวอย8างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต8อผลการดำเนินงานของ
องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม จำนวน 150 ชุด และประชากรกลุ8มตัวอย8างตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจต8อผลการดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตรB จำนวน 150 ชุด
2.2.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากนำแบบประเมินความพึงพอใจใหคณะทำงาน หรือผูช8วยแจกใหประชาชนใน
พื้น ที่ ตำบลสระตะเคีย นในเดื อนธัน วาคม พ.ศ. 2564 ขอมูล ในภาพรวม จำนวน 150 ชุ ด และขอมู ลแยกตาม
ยุทธศาสตรBการพัฒนา จำนวน 150 ชุด เพื่อดำเนินการสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตรB
รวบรวมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต8อผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริห ารทองถิ่ น เสนอต8 อสภาทองถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปdดเผยภายในสามสิบวันนับแต8วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล8าวและตองปdดประกาศไวเป5นระยะเวลาไม8นอยกว8าสามสิบวันโดยอย8างนอยป%ละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป%
2.2.2.4 การวิเคราะห)ขอมูล
ฝ†ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สำนักงานปลัดองคBการบริหาร
ส8วนตำบลสระตะเคียน งานวิเคราะหBนโยบายและแผน คัดแยกแบบประเมินที่ไดรับ คืนมาตามยุทธศาสตรBการ
พัฒ นา แลวนำมาจัดลำดับวิเคราะหBขอมูลโดยเทคนิควิเคราะหB เชิงปริมาณ โดยใชค8 าสถิติ 2 อย8าง คือการแจง
ความถี่การหาค8ารอยละ และการหาค8าเฉลี่ย   ตามสูตรวิเคราะหBดังต8อไปนี้
1) สูตรการหาค8ารอยล8ะ n  100
N

เมื่อ n

คือ ขอมูลที่ไดจากตัวแปร
N
คือ ขอมูลทั้งหมด
2) สูตรการหาค8าเฉลี่ย  
  

 fx
N

เมื่อ

 

 fx

คือ
คือ

N

คือ ค8าเฉลี่ยขอมูลชุดใดชุดหนึ่ง
ผลรวมของผลคูณระหว8างความถี่กับขอมูล
ขอมูลทั้งหมด
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3) สูตรการหาค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2
fx 2   fx 


S.D. 

N

 N





จากหลักการดังกล8าว สามารถแปลความหมายขอมูล นำค8าเฉลี่ย ( x) มาเทียบ
กับเกณฑBการแปลความหมายในภาพรวมดังนี้
 ระดับค8าเฉลี่ย 0.50 – 1.49 ระดับความพึงพอใจ “ไม8พอใจ”
 ระดับค8าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”
 ระดับค8าเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”
จากหลักการดังกล8าว สามารถแปลความหมายขอมูล นำค8าเฉลี่ย ( x) มาเทียบ
กับเกณฑBการแปลความหมายในแตละยุทธศาสตร)ดังนี้
 ระดับค8าเฉลี่ย 5.00 – 5.99 ระดับความพึงพอใจ “นอยที่สุด”
 ระดับค8าเฉลี่ย 6.00 – 6.99 ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”
 ระดับค8าเฉลี่ย 7.00 – 7.50 ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”
2.2.2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะห)ขอมูลและการแปลความหมายของขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมครั้งนี้ ใชแบบRating scale โดยแบบสอบถามประกอบดวย
1) การประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององค)การบริหารสวน
ตำบลสระตะเคียนในภาพรวม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึ งพอใจต8 อผลการดำเนิ น งานขององคBการบริห ารส8 วนตำบล
สระตะเคียนในภาพรวม และที่เปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในโครงการ และกิจกรรมดานต8างๆ ในเขตพื้นที่
ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใชมาตราส8วนประเมินค8าแบบจัดประเภท Category
rating scale ใหค8าน้ำหนักโดยถือเกณฑBการใหคะแนน ดังนี้
 ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” 3 คะแนน
2 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”
1 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “ไม8พอใจ”
2) การประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององค)การบริหารสวน
ตำบลสระตะเคียนในแตละยุทธศาสตร)
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึ งพอใจต8 อผลการดำเนิ น งานขององคBการบริห ารส8 วนตำบล
สระตะเคียนในยุทธศาสตรB และที่เปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในโครงการ และกิจกรรมดานต8างๆ ในเขต
พื้ น ที่ ตำบลสระตะเคี ย น อำเภอเสิ งสาง จั งหวั ด นครราชสี ม า โดยใชมาตราส8 ว นประเมิ น ค8 า แบบจั ด ประเภท
Category rating scale ใหค8าน้ำหนักโดยถือเกณฑBการใหคะแนน ดังนี้
 ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” 10 คะแนน
9 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”
8 คะแนน
 ระดับความพึงพอใจ “นอยที่สุด”
2.3.6 การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จั ด ทำรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลในเชิ ง ปริ ม าณ ในประเด็ น คำตอบต8 า งๆ
ที่ไดจากแบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค8าสถิติที่ใชจะเป5น ค8าเฉลี่ย ค8ารอยละ และสรุปผลการติดตาม
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ในภาพรวมและตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตรB รวบรวมทำเป5 น รู ป เล8 ม รายงานนายกองคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบล
สระตะเคียน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต8อผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต8อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาใหประชาชนในทองถิ่ น ทราบในที่ เปd ด เผยภายในสามสิ บ วั น นั บ แต8 วั น รายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล8าว และตองปdดประกาศไวเป5นระยะเวลาไม8นอยกว8าสามสิบวันโดยอย8างนอยป%ละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป%

2.3 การประเมินผลยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนา
เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนยุทธศาสตรBการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นขององคBการบริหาร
ส8วนตำบลสระตะเคียน ปรากฏว8าในการจัดทำแผนยุทธศาสตรBการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน คณะผูบริหารตลอดจนเจาหนาที่
และประชาชนที่อาศัยอยู8ภ ายในตำบลสระตะเคียนไดใหความสำคัญ กับกระบวนการจัดทำแผนพั ฒนาดังกล8าว
ไดใหความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล8าว โดยใหองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนเนนการ
มีส8วนร8วมในการสรางแนวคิดของการจัดทำแผนพัฒ นาใหเป5นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว8าดวยการจัดทำแผนพั ฒ นาทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ และไดดำเนินการครบถวนในทุกประเด็นการประเมินดังต8อไปนี้
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แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร)ขององค)การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
คำชี้ แ จง : เป5 น แบบประเมิ น ตนเองในการจั ด ทำแผนยุ ทธศาสตรB ขององคB การบริห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย น
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคBการบริหารส8วนตำบลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรB
แลว
ชื่อองค)กรปกครองสวนทองถิ่น องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
ประเด็นการประเมิน

.
มีการ
ดำเนินงาน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
3.มีการจัดประชุมอย8างต8อเนื่องสม่ำเสมอ
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณาร8างแผนยุทธศาสตรB
การพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น
7.มีการรวบรวมขอมูลและปMญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล
8.มีการเปdดโอกาสใหประชาชนเขามามีส8วนร8วมในการจัดทำแผน
9.มีการวิเคราะหBศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น
10.มีการกำหนดวิสัยทัศนBและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น
11.มีการกำหนดวิสัยทัศนBและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรBจังหวัด
12.มีการกำหนดจุดมุ8งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13.มีการกำหนดเปOาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14.มีการกำหนดยุทธศาสตรBการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15.มีการกำหนดยุทธศาสตรBที่สอดคลองกับยุทธศาสตรBของจังหวัด
16.การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรBการพัฒนา
17.มีการจัดทำบัญชีกลุ8มโครงการในแผนยุทธศาสตรB
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรB
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรBหรือไม8

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

ไมมีการ
ดำเนินงาน
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จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป0 2561

1. ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะหB
3.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.5 แผนงานงบกลาง
รวม

ยุทธศาสตร)
4
4
-

-

-

-

-

-

จำนวน
โครงการ

-

-

-

-

-

4,118,000
4,118,000

งบประมาณ
(บาท)

ป0 2562

290,000
1,100,000
14,726,000
27,465,250

10,874,250
475,000

3,759,000
350,000
4,109,000

49,868,542
49,868,542

จำนวน
โครงการ

ป0 2563

6
4
4
34

9
11

10
15
25

69
69

จำนวน
โครงการ

ป0 2564

290,000
1,100,000
14,776,000
27,515,250

10,874,250
475,000

4,499,500
420,000
4,919,500

40,325,727
40,325,727

งบประมาณ
(บาท)

6
4
4
34

9
11

16
17
33

61
61

จำนวน
โครงการ

ป0 2565

290,000
1,100,000
14,776,000
27,515,250

10,874,250
475,000

9,518,500
450,000
9,968,500

43,965,661
43,965,661

งบประมาณ
(บาท)

18
12
12
102

27
33

34
44
78

212
212

จำนวน
โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

6
4
4
34

9
11

8
12
20

78
78

จำนวน
โครงการ

รวม 5 ป0
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870,000
3,300,000
44,278,000
82,495,750

32,622,750
1,425,000

17,777,000
1,220,000
18,997,000

138,277,930
138,277,930

งบประมาณ
(บาท)

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป5นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรBขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ภายใตแผนยุทธศาสตรBโดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยอย8างนอยป%ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป%
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1ชื่อองคBกรปกครองส8วนทองถิ่น องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
.
2รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะป%งบประมาณ พ.ศ. 2564)
.
สวนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น
3จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค)การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน

งบประมาณ
(บาท)

ป0 2561

จำนวน
โครงการ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป0 2562
จำนวน
โครงการ

**หมายเหตุ

7
7
8
1
1
10

7
7
152

1,640,000
40,000
30,000
1,710,000

605,000
605,000
85,237,792

จำนวน
โครงการ

1,480,000
1,480,000

จำนวน
โครงการ

ป0 2563

605,000
605,000
75,925,477

440,000
10,000
30,000
480,000

2,080,000
2,080,000

งบประมาณ
(บาท)

ป0 2564

6
6
151

9
1
1
11

6
6

จำนวน
โครงการ

455,000
455,000
83,914,411

940,000
10,000
30,000
980,000

1,030,000
1,030,000

งบประมาณ
(บาท)

ป0 2565

20
20
469

26
4
3
33

24
24

จำนวน
โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รวมตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2 และแกไข ครั้งที่ 1/2563

4. ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3 1,050,000
8
รวม
3 1,050,000
8
5. ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองค)กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
9
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1
รวม
12
6. ตามแผนการกระจายอำนาจใหองค)กรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
6.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
7
รวม
7
รวมทั้งสิ้น
7 5,168,000 159

ยุทธศาสตร)

-(ตอ)
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1,665,000
1,665,000
250,245,680

3,020,000
60,000
90,000
3,170,000

5,640,000
5,640,000

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป0

1.ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสังคม
4.ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารจัดการองคBกร
6.ยุทธศาสตรBตามแผนการกระจายอำนาจ
ใหแก8องคBกรปกครองส8วนทองถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

ยุทธศาสตร)

45.65
13.04
28.26
4.35
6.52
2.17
100.00

21
6
13
2
3
1
46

จำนวนโครงการ
ที่สำเร็จ
จำนวน รอยละ

100.00

-

-

100.00
-

4
32

5

14
-

6
3

12.50
100.00

15.63

43.75
-

18.75
9.38

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จำนวน รอยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
จำนวน รอยละ

5
95

8

27
2

44
9

.
.
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5.26
100.00

8.42

28.42
2.11

46.32
9.47

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด
จำนวน รอยละ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

17

-

-

17
-

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ
ที่อยูระหวางดำเนินการ ที่ยังไมไดดำเนินการ
จำนวน
รอยละ
จำนวน รอยละ

 ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค)การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน (เฉพาะป0งบประมาณ พ.ศ. 2564)

ป0 พ.ศ. 2564

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหนาที่และภารกิจถ8ายโอนเลือกทำ
รวม

โครงการ

สวนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน
 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนประจำป0 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
5. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร
6. ยุทธศาสตรBตามแผนการกระจายอำนาจใหแก8องคBกรปกครองส8วนทองถิน่
และแนวนโยบายของรัฐบาล
รวม

5การเบิกจายงบประมาณ

ยังไมได
ดำเนินการ
-

.

0.01
100.00

รอยละ
46.72
0.69
52.26
0.07
0.25
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งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป
36,520,792.29
2,820,792.29
36,520,792.29
2,820,792.29

6,520.00
44,882,274,71

รวม
จำนวนเงิน
20,970,063.54
307,755.00
23,455,096.17
32,710.00
110,130.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการ
อยูในระหวาง
เสร็จแลว
ดำเนินการ


100.00

12,538,327.00

6,520.00
32,343,947.71

0.02
100.00

เงินสะสม
จำนวนเงิน
รอยละ
12,538,327.00 100.00
-

งบปกติ
จำนวนเงิน
รอยละ
8,431,736.54
26.07
307,755.00
0.95
23,455,096.17
72.52
32,710.00
0.10
110,130.00
0.34

.

สวนที่ 4 ปYญหา และอุปสรรค
1. องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนโดยการนำไปสู8การปฏิบัติ หากดูตามสัดส8วนของ
การนำโครงการไปสู8การปฏิบั ติอยู8ในเกณฑB ระดับดีมากองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน เป5นองคBการ
บริหารส8วนตำบลประเภทสามัญมีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนจำกัด ทำใหไม8สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอย8างครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ
2. พื้ น ที่ ขององคB การบริห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย นบางส8 ว นที่ เป5 น พื้ น ที่ อยู8 ในเขตอุ ท ยาน
แห8 งชาติทับลาน ทำใหเกิดปMญ หาเรื่องการขออนุญ าตใชพื้ นที่ก8อนที่ จะดำเนิน การ เกิดความล8าชาในการได
ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ
ผลกระทบนำไปสูอนาคต
(1) เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล8 า ชา เพราะการดำเนิ น งานต8 า งๆ ขององคB Bก รปกครองส8 ว นทองถิ่ น
ตองผ8านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
(2) ประชาชนอาจเกิ ด ความเบื่ อหน8 ายกั บ กระบวนการจัด ทำแผนที่ มีความยุ8งยากมากขึ้ น
และประชาชนมองว8า องคBกรปกครองส8วนทองถิ่นไม8สามารถตอบสนองตามความตองการที่เสนอไดทันท8วงที

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะห)การติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาองคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย น ประจำป%
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำการติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นาทั้ งในภาพรวม และแยกเป5 น ประเด็ น
ยุทธศาสตรBการพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตรB ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 15 หมู8บานในเขตตำบลสระตะเคียน ในแต8ละ
ยุทธศาสตรBมีจำนวนไม8 เท8ากัน ขึ้ นอยู8 กับสภาพปMญ หา และความตองการของประชาชนแตกต8างกัน ออกไป
หลักเกณฑBในการแจกแบบประเมิ นความพึ งพอใจในภาพรวม กำหนดแจกแบบประเมินหมู8บ านละ 10 ชุ ด
และแบบประเมินความพึงพอใจตามแผนยุทธศาสตรBการพัฒนา ป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดแจกแบบ
ประเมินหมู8บานละ 10 ชุด หรือขึ้นอยู8กับความเหมาะสมของของประชาชนถามีคนสนใจมากก็จะทำการแจก
แบบประเมินเพิ่มขึ้นตามความเป5นจริง รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนในการวิเคราะห)ขอมูล

ในการวิเคราะหBขอมูล ไดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. วิเคราะหBขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน ในส8วนที่ 1 ขอมูลเป5นแบบ
ตรวจสอบรายการวิเคราะหB โดยหาค8 าความถี่ และหาค8 า รอยละประกอบดวย เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ
เป5นตน
2. วิเคราะหBขอมูลจากแบบประเมิน ในส8วนที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชากรกลุ8มตัวอย8างต8อการดำเนินการพัฒนาขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม (แบบที่
3/2) และระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ8มตัวอย8างต8อการดำเนิ นงานพั ฒ นาขององคBการบริห ารส8วน
ตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตรB ทั้ง 6 ดาน (แบบที่ 3/3) โดยหาค8าเฉลี่ย ( x) และค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะหBขอมูลจากแบบประเมินในส8วนที่ 3 ความตองการและขอเสนอแนะอื่นๆ
ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ใหประชากรกลุ8มตัวอย8างไดแสดงออกต8อการมีส8วนร8วม
ในการบริหารจัดการโครงการต8างๆ เพื่อสะทอนผลการดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
ในมุมของประชาชนใหไดทราบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการในป%ต8อไป

ผลการวิเคราะห)ขอมูล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคBการบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ในครั้งนี้

รายละเอียดดังนี้
1. ออกสำรวจแบบประเมินในภาพรวมทั้งหมด 150 ชุด ไดรับคืนมา จำนวน 150 ชุด และ
นำมาตรวจสอบสมบูรณBแบบ จำนวน 150 ชุด คิดเป5นรอยละ 100
2. ออกสำรวจถามแบบประเมินตามยุทธศาสตรB ทั้งหมด 150 ชุด ไดรับคืนมา 150 ชุด และ
นำมาตรวจสอบสมบูรณBแบบ จำนวน 150 ชุด คิดเป5นรอยละ 100
3. ปรากฏผลการวิเคราะหBตาม (แบบที่ 3/2) และ (แบบที่ 3/3) ตามรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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3.1 วิเคราะห)เชิงปริมาณ
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร)
คำชี้ แ จง : แบบที่ 3/1 เป5 น แบบประเมิ น ตนเอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคB เพื่ อใชประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
องคB การบริห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย นตามยุ ท ธศาสตรB ที่ก ำหนดไวภายใตแผนยุ ท ธศาสตรB และมี กำหนด
ระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานโดยอย8างนอยป%ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป%
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1 ชื่อองคBกรปกครองส8วนทองถิ่น องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
.
2 วัน/เดือน/ป% ที่รายงาน
ธันวาคม 2564
.
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร) และโครงการในป0งบประมาณ พ.ศ. 2564
3 ยุทธศาสตรB และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู8ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
,เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 , 2 และแกไขครั้งที่ 1/2563 จำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ (เฉพาะป%งบประมาณ พ.ศ. 2564)
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร)
จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
69
44
2. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
25
9
3. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
34
27
4. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
7
2
5. ยุทธศาสตรBการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร
10
8
6. ยุทธศาสตรBตามแผนการกระจายอำนาจใหแก8องคBกรปกครองส8วน
ทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
7
5
รวม
152
95
คิดเปDนรอยละ
62.50
โครงการตามแผน

รวม

โครงการทีได้ปฏิบตั ิ

152
95

ยุทธศาสตร์ที 6
ยุทธศาสตร์ที 5

7
5
10
8

ยุทธศาสตร์ที 4
7
ยุทธศาสตร์ที 3

2
34

ยุทธศาสตร์ที 2

27
25

ยุทธศาสตร์ที 1

9

69
44

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงการ/กิจกรรม

แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายขางที่ทำการ อบต.สระตะเคียน)
2 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคลองศรีสุข
หมู8ที่ 9 (จากบานนายสวนณีรวรรณB – บานนายณรงคB โสมกูล)
3 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกไมตาย
หมู8ที่ 4 (เสนทางโคกไมตาย– หนองหลักศิลา)
4 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกวัวนอน
หมู8ที่ 6 (จากถนนหลัก – สระน้ำ)
5 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานบุงิ้ว หมู8ที่ 7
(จากหนาศาลาประชาคม– ทางเขาโรงเรียนสามัคคีประชาสรรคB)
6 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสระตะเคียน
หมู8ที่ 1 (จากบานนางลำเพย– บานนายเล็ก ซึมกระโทก)
7 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองหิน
หมู8ที่ 2 (จากบานนางติ๋ม – บานนายเนตร)
8 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม8
หมู8ที่ 8 (ซอยสายรุง)

ที่

487,000.00
487,000.00
498,000.00
491,000.00
328,500.00
248,500.00
228,000.00

492,000.00
492,000.00
499,000.00
492,000.00
329,000.00
249,000.00
229,000.00

ดำเนินการ
เสร็จแลว

















อยูระหวาง
ดำเนินการ

ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หวงเวลา
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ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

199,000.00

เบิกจายจริง

200,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

สวนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค)การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน (เฉพาะประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2564)
1 ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม8 หมู8ที่ 8
(จากซอยบานปOาตุ•ย – บานปOาสมศรี)
โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม8คูเมือง หมู8ที่ 15
(จากบานนางณัฐวิกา เกษีสังขB – บานนางทองเลี่ยม แหล8กระโทก)
โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานโคกสูง หมู8ที่ 3
(จากบานโคกสูง – บานโนนสำราญ)
โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานบุงิ้ว หมู8ที่ 7
(จากสามแยกบานนายสุด – ซอย 2)
โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานหนองไข8น้ำ หมู8ที่ 5
เลียบคลองลำมาศ (จากบานนางมะลิซอน ยะกระโทก)
โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานใหม8 หมู8ที่ 8
เลียบคลองลำมาศ
โครงการก8อสรางทางจักรยานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายจากบานสระตะเคียน หมู8ที่ 1 – บานโคกไมตาย หมู8ที่ 4)
โครงการก8อสรางปรับปรุงอาคารสถานทีไ่ ดมาตรฐานการดำเนินงาน
(ศพด.สระตะเคียน– บานใหม8)
โครงการซ8อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองหิน หมู8ที่ 2
(จากบานนายบุญนาค– ถนนดำทางเขาหมู8บาน)
โครงการซ8อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองหิน หมู8ที่ 2
(จากบานนายบุญนาค – บานนางบัวลอย)

9

18

17

16

15

14

13

12

11

10

โครงการ/กิจกรรม

ที่

-(ตอ)

229,000.00

434,000.00

85,500.00

989,000.00

641,000.00

219,500.00

877,000.00

219,400.00

250,000.00

232,000.00

เบิกจายจริง





ดำเนินการ
เสร็จแลว

















อยูระหวาง
ดำเนินการ

ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

229,000.00

434,000.00

108,000.00

989,000.00

641,000.00

221,000.00

877,000.00

220,000.00

254,000.00

233,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
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ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

หวงเวลา

โครงการ/กิจกรรม

(ซอย 1 – ซอย 10) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

19 โครงการซ8อมแซมถนนลูกรังบานใหม8คูเมืองหมู8ที่ 15
(จากบานนายสมร– บานนางพลอย)
20 โครงการซ8อมแซมถนนลูกรังบานใหม8คูเมืองหมู8ที่ 15
(จากวัดบานใหม8– หนองกานเหลือง)
21 โครงการซ8อมแซมถนนหินคลุกบานคลองศรีสุข หมู8ที่ 9
(จากวัดคลองศรีสุข– คลองส8งน้ำสะพาน)
22 โครงการติดตั้งโคมไฟฟOาถนน (บริเวณสี่แยกวัดโคกไมตาย)
จำนวน 12 ตน
อุดหนุนไฟฟOาส8วนภูมิภาคอำเภอเสิงสาง (ค8าติดตั้งหมอแปลงไฟฟOา)
23 โครงการวางท8อระบายน้ำพรอมบ8อพักบานสระตะเคียน หมู8ที่ 1
(จากย8าโม – ลำมาศ)
24 โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานสระตะเคียน
(หมู8 1 – บานหนองใหญ8 หมู8 12) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
25 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานบุงิ้ว หมู8 7
(จากบาน – สามแยกถนน อบจ.เก8า) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานสันติพฒ
ั นา หมู8 13
26 (ซอย 0 จากบานนายสุพจนB พักทะเล) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
27 โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับบานสันติสุข หมู8 10
(จากบานสันติสุข – อ8างเก็บน้ำหวยเตย) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
28 โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับบานสันติสุข หมู8 10

ที่

-(ตอ)

495,000.00
471,000.00
120,936.54
495,000.00
498,000.00
154,000.00

496,000.00
473,000.00
200,000.00
418,000.00
496,000.00
499,000.00
453,000.00
156,000.00

















ดำเนินการ
เสร็จแลว



อยูระหวาง
ดำเนินการ





ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

ห น า 30 | 52

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

กองช8าง
กองช8าง
กองช8าง

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

หวงเวลา

กองช8าง

กองช8าง

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

445,000.00

183,600.00

196,000.00

451,000.00

17,800.00

เบิกจายจริง

19,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม

*จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

36 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม8 หมู8 8
(จากแยกศาลาประชาคม – บานนายไสว กาศกระโทก)

*จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

34 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสันตินิมติ ร หมู8 11
(ซอย 4 จากบานนายคันชิต – บานนายวินิจ) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
35 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคลองศรีสุข หมู8 9
(จากบานนายเดช มนุษยBชาติ – บานนางประกาย โพเช8)

*จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

30 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม8คูเมือง หมู8 15
(จากบานนายคำรณ – สี่แยกบานนายเสียม) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
31 โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแลวบดทับบานใหม8คูเมือง หมู8 15
(สายจากบานบุงิ้วเชื่อมบานใหม8คูเมือง) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
32 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยเตยพัฒนา หมู8ที่ 14
(บานผูช8วยเสนียน ซอย 2) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
33 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองใหญ8 หมู8ที่ 12
(สายจากบานนายอานนทB โยพันดุง – บานนายศรีนวล พรมกระโทก)

(ตำบลสระตะเคียน – บานโคกเตาเหล็กตำบลกุดโบสถB อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

29 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสระตะเคียน หมู8 1

ที่

-(ตอ)



498,000.00 493,000.00









กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564



-

-

300,000.00 298,000.00

277,000.00

529,000.00

-



213,000.00 209,000.00
499,000.00



-

เสร็จแลว

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน
เบิกจายจริง ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได

351,000.00 350,000.00

497,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ห น า 31 | 52

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2564)

หวงเวลา

โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานสระตะเคียน หมู8 1
(สองฝM•งลำมาศ) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

*จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

ถนนสายทางหลวง (เสนโคกไมตาย หมู8 4 – ตำบลบานราษฎรB
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา) *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
41 โครงการก8อสรางถนนลาดยางแอสฟMลสBติกคอนกรีตถนนทางหลวงทองถิ่น
บานใหม8คูเมือง หมู8 15 (สายบานใหม8คูเมือง – บานสันติสุข)

39 โครงการก8อสรางถนนหินคลุกบานหนองหิน หมู8 2
เลียบคลองลำมาศ *จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563
40 โครงการก8อสรางถนน (ผิวทางแอสฟMลทBติกคอนกรีต)

*จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

38 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองไข8น้ำ หมู8 5
(จากโรงเรียนบานหนองหิน – บานนายนิจศักดิ์ ยะกระโทก)

*จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

37 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกวัวนอน หมู8 6
(จากถนนดำ – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นเขา)

ที่

-(ตอ)

985,000.00

182,000.00

259,000.00

391,000.00

เบิกจายจริง

432,000.00













ดำเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

กองช8าง

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

149,000.00

2,683,000.00 2,180,000.00

1,288,000.00

183,000.00

262,000.00

393,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

หวงเวลา

ห น า 32 | 52

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำป0งบประมาณ พ.ศ.
2564)

โครงการ/กิจกรรม

*(โอนงบประมาณตั้งจ8ายรายการใหม8)

433,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

432,000.00

เบิกจายจริง





กองช8าง

กองช8าง

หนวยงาน
ดำเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว ดำเนินการ ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

5,000,000.00 4,735,327.00
รวม 24,600,000.00 20,970,063.54

44 โครงการก8อสรางถนนทางหลวง (ผิวทางแอสฟMลทBติกคอนกรีต)
ช8วงบานโคกวัวนอน หมู8ที่ 6 – โคกนอยโนนสมบูรณB)

*จากเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563

43 โครงการก8อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสระตะเคียน หมู8 1
(จากบานนายเกี้ยว – หนาวัดสระตะเคียน)

ที่

-(ตอ)
หวงเวลา

ห น า 33 | 52

ม.ค. – ก.ย. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำป0งบประมาณ พ.ศ.
2564)

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมเกษตรกรผูปลูกขาวเพื่อลดตนทุน
เพิ่มผลผลิตปลอดภัย ปลอดจากโรค
โครงการอบรมส8งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลสระตะเคียน
โครงการอบรมส8งเสริมอาชีพดานปศุสัตวB ศูนยBบริการ
ถ8ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน
โครงการอบรมใหความรูดานการเกษตร ศูนยBบริการ
ถ8ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน
รวม

5

8

6
7

4

โครงการทำแปลงขยายพันธุBหญาแฝกเพื่อส8งเสริมการใช
ประโยชนBจากหญาแฝกศูนยBบริการถ8ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน
โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษBพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3

แผนงานการเคหะและชุมชน
1 โครงการซ8อมแซมถนนลูกรังบานบุงิ้ว หมู8ที่ 7
(จากเสนประปา – ไร8 อ.สิริ)
แผนงานการเกษตร
1 โครงการ “รักน้ำ รักป†า รักษาแผ8นดิน”
2 โครงการดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกตนไม
บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน หมู8ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน

ที่

 ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

12,620.00

20,000.00











หวงเวลา

มิ.ย. – ส.ค. 2564

ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

กองส8งเสริมการเกษตร

กองส8งเสริมการเกษตร

กองส8งเสริมการเกษตร
กองส8งเสริมการเกษตร

กองส8งเสริมการเกษตร

กองส8งเสริมการเกษตร

ห น า 34 | 52

ม.ค. – มี.ค. 2564

พ.ค. – ก.ค. 2564

เม.ย. – ส.ค. 2564
ต.ค. – ธ.ค. 2563

พ.ย. 2563 – ก.ย. 2564

พ.ค. – ก.ค. 2564

กองส8งเสริมการเกษตร ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564

กองส8งเสริมการเกษตร

กองช8าง

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000.00 19,760.00
392,000.00 307,755.00

16,915.00
28,060.00

-

50,000.00
30,000.00

10,000.00



-

5,000.00
-



12,000.00

20,000.00

5,000.00



232,000.00 218,400.00

ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
เบิกจายจริง ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
ตามขอบัญญัติ
เสร็จแลว ดำเนินการ ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศึกษา
1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห8งชาติประจำป% 2564
2 โครงการนิทรรศการผลงานของหนู
3 โครงการประเมินพัฒนาการองคBรวมศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก
4 โครงการส8งเสริมพัฒนาการผ8านสื่อธรรมชาติศูนยBพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก
5 โครงการสนับสนุนค8าใชจ8ายในการบริหารสถานศึกษาไดแก8
โครงการอาหารกลางวันศูนยBพฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัสดุการศึกษา
ค8าหนังสือเรียน
ค8าอุปกรณBการเรียน
ค8าเครื่องแบบนักเรียน
ค8ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โครงการจัดหาวัสดุงานบานงานครัวสำหรับศูนยBพฒ
ั นาเด็กเล็ก
โครงการสวนผักหนูนอย
โครงการสายใยรัก แม8และลูก (กิจกรรมวันแม8)
โครงการนิทาน ปู† ย8า ตา ยาย สายใยชุมชน
โครงการศึกษาเรียนรูภูมิปMญญาทองถิ่น
โครงการประชุมปฐมนิเทศผูปกครองเด็กที่มารับบริการ

ที่

 ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เบิกจายจริง
-

ดำเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดำเนินการ




ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

หวงเวลา
(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

กองการศึกษาฯ

ห น า 35 | 52

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564

กองการศึกษาฯ ธ.ค. 2563 – ม.ค.2564
ก.พ. – เม.ย. 2564
กองการศึกษาฯ
มี.ค. – เม.ย. 2564
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ ธ.ค. 2563 – ก.พ. 2564

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

70,000.00

1,343,850.00 1,363,490.00

740,000.00
314,500.00
19,000.00
19,000.00
28,500.00
40,850.00
(มีโอนเพิม่ งบประมาณ 21,470.00 บาท)
100,000.00
15,000.00
18,500.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00

85,000.00
20,000.00
30,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม

อาหารเสริม (นม) เด็กศพด. สังกัดองคBการบริหารส8วน
ตำบลสระตะเคียน
7 อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในตำบลสระตะเคียน
8 อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
9 โครงการส8งเสริมศูนยBการเรียนรูตำบลสระตะเคียน
แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการบริการการแพทยBฉุกเฉิน
2 โครงการปOองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
3 โครงการสัตวBปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิฐานศาสตราจารยB ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟOาจุฬาภรณBวลัยลักษณB อัครราชกุมารี
แผนงานสังคมสงเคราะห)
1 โครงการผูสูงอายุสุขภาพดีดวยสมุนไพร
2 โครงการฝ‘กอบรมกลุ8มอาชีพตำบลสระตะเคียน
(อาชีพระยะสั้น)
3 โครงการพัฒนาผูนำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
4 โครงการส8งเสริมสนับสนุนการแข8งขันกีฬาและส8งทีมเขา
ร8วมการแข8งขันกีฬาต8างๆ
5 โครงการอบรมส8งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตำบลสระตะเคียน

6

ที่

-(ตอ)
เบิกจายจริง

90,814.00
-

100,000.00
20,000.00
20,000.00
35,000.00
30,000.00
15,000.00










ดำเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดำเนินการ










ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

หวงเวลา

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

ห น า 36 | 52

พ.ค. – ส.ค. 2564

ต.ค. 2563 – ก.พ. 2564

เม.ย. – ก.ค. 2564
มี.ค. – มิ.ย. 2564

ม.ค. – เม.ย. 2564

ม.ค. – พ.ค. 2564

กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม

ต.ค. 2563 – ก.พ. 2564
ต.ค. 2563 – ก.พ. 2564

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.พ. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

612,225.00
140,838.40

800,000.00
200,000.00

376,142.00
1,870,544.00 1,773,703.22
3,680,000.00 3,563,155.00
5,000.00
4,990.00

งบประมาณ
ตาม
ขอบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมสB” ครั้งที่ 23
2 โครงการประเพณีสงกรานตB สืบสานวัฒนธรรม
3 โครงการพระธรรมฑูตส8งเสริมจริยธรรมสู8ชุมชน
4 โครงการส8งเสริมสัปดาหBพระพุทธศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมเยาวชน
5 โครงการสดุดีวีรกรรมท8านทาวสุรนารี
ประจำป% 2564
6 โครงการสืบสานประเพณีเขาพรรษา
แผนงานงบกลาง
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2 เบี้ยยังชีพผูพิการ
3 เบี้ยยังชีพผูป†วยเอดสB
4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่องคBการบริหารส8วนตำบล
สระตะเคียน
รวม

ที่

-(ตอ)

11,661,800.00
3,356,200.00
108,000.00
300,000.00
23,455,096.17

25,000.00
10,000.00
5,000.00
12,331,200.00
3,664,800.00
150,000.00
300,000.00
25,701,536.00









ดำเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดำเนินการ









ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

กองสาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หวงเวลา

ห น า 37 | 52

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564

มี.ค. 2564
พ.ค. – ก.ย. 2564

พ.ค. – ก.ย. 2564

ต.ค. 2563 – เม.ย. 2564
เม.ย. 2564
พ.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

479,880.55
-

เบิกจายจริง

500,000.00
5,000.00
10,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการเคหะและชุมชน
1 โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน
2 โครงการชุมชนตนแบบการจัดการขยะ
รวม

ที่

 ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

14,460.00
18,250.00
32,710.00

เบิกจายจริง



ดำเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หวงเวลา

ห น า 38 | 52

พ.ย. 2563 – ส.ค. 2564
ม.ค. – ก.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000.00
50,000.00
70,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

110,130.00

48,750.00

-

12,380.00
49,000.00

เบิกจายจริง






ดำเนินการ
เสร็จแลว

อยูระหวาง
ดำเนินการ









ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองคลัง

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
15,000.00
2 โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธB
50,000.00
3 โครงการพัฒนาศักยภาพใหความรูแก8คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ ลูกจาง พนักงานจางฯ
500,000.00
4 โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
300,000.00
5 โครงการอบรมสัมมนาเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน
ส8วนตำบลฯ
30,000.00
6 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยBสนิ
200,000.00
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
50,000.00
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน
10,000.00
รวม
1,155,000.00

ที่

 ยุทธศาสตร)การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองค)กร
หวงเวลา

ห น า 39 | 52

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564

ต.ค. – ธ.ค. 2563
ม.ค. – ก.ย. 2564
พ.ย. 2563 – ก.ค. 2564

พ.ย. 2563 – ม.ค. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564

มี.ค. 2564
พ.ย. 2563 – ม.ค. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

โครงการ/กิจกรรม

4
5

3

2

โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชนBเนื่องในวัน
อปพร.
โครงการบานเมืองน8าอยู8และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและ
ส8งเสริมสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทBของ
คนในชาติ
โครงการปOองกันและแกไขปMญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปOองกันภัยฝ†ายพลเรือน (อปพร.)
รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการจัดตั้งศูนยBอำนวยความปลอดภัยทางถนน

ที่

6,520.00

-

6,520.00


เสร็จแลว

ดำเนินการ

เบิกจายจริง ดำเนินการ อยูระหวาง







ยังไมได
ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

หวงเวลา

ห น า 40 | 52

ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564
พ.ค. – ก.ย. 2564

มี.ค. 2564

ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564/
เม.ย. 2564

(ตามแผนการดำเนินงานประจำป0
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000.00
35,000.00
150,000.00
255,000.00

30,000.00

20,000.00

งบประมาณ
ตาม
ขอบัญญัติ

 ยุทธศาสตร)ตามแผนการกระจายอำนาจใหองค)กรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

3.2 วิเคราะห)เชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะหB ร ายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น เชิ งคุ ณ ภาพใหมี
ประสิทธิผล คือการนำเอาเทคนิคต8างๆ มาใชเพื่อวัดว8าภารกิจ โครงการ/กิจกรรมงานต8างๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต8อความตองการของประชาชนหรือไม8และเป5นไปตามอำนาจหนาที่หรือไม8 ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม8 สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑB การดำเนินการต8างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการได
ตามวั ต ถุ ป ระสงคB ห รื อ ไม8 ซึ่ งเป5 น ไปตามหลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ
วัตถุประสงคBและเปOาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส8วนราชการหรือหน8วยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของ
ประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนBต8อประชาชนที่ผ8านมาองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดนำโครงการและ
กิจกรรมต8างๆ ที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาตำบลมาใชเป5นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรอบที่จัดทำนั้นไดมาจาก
การประชาคมของประชาชนในแต8ละหมู8บานแลวนำมาจัดทำเป5นโครงการแต8ละดานโดยการดำเนินงานดาน
ต8างๆ นั้น สามารถกำหนดออกเป5นแนวทางในการพัฒนาตำบล 6 ดาน สรุปไดดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดดำเนินโครงการก8อสรางและปรับปรุง
ถนนภายในตำบลใหมีสภาพที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งปMจจุบันถนนส8วนใหญ8จะเป5นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเกือบทุกเสนแลว
1.2 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟOาและ
ระบบสาธารณูปโภคใหกับหมู8บาน/ชุมชนที่ขาดแคลน ทำใหในปMจจุบันประชาชนมีไฟฟOาและมีน้ำใชเกือบทุก
ครัวเรือน
2. ดานเศรษฐกิจ
2.1 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดส8งเสริมและสนับสนุนตามโครงการให
ความรู ในการทำปุ’ ย อิ น ทรี ยB และส8 งเสริม โรงการลดรายจ8 ายเพิ่ ม รายไดใหกั บ ประชาชนในหมู8 บ าน/ชุ มชน
ส8งเสริมการประกอบการอาชีพต8างๆ
2.2 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดส8งเสริมและใหความสำคัญ ทางดาน
ขนส8งพืชผลทางเกษตรออกมาจำหน8ายเพื่อความเป5นอยู8ในบานไดสะดวกมากขึ้น
3. ดานคุณภาพชีวิตและสังคม
3.1 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ส8งเสริมและสนับสนุนภูมิปMญญาชาวบาน
ใหคงอยู8กับชุมชนและสังคมตลอดไป
3.2 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดใหความสำคัญต8อการศึกษาแก8เด็กโดย
สนับสนุนงบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณBการเรียนการสอน และโครงการอาหารกลางวันแก8ศูนยBพัฒนาเด็ก
เล็ก
3.3 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดดำเนินโครงการต8างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปOองกันและใหความช8วยเหลือการควบคุมโรคต8างๆ ภายในหมู8บาน/ชุมชน เช8น โรคไขเลือดออก พิษสุนัขบา
ส8งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ8มแม8บาน และอบรมคุณธรรมใหกลุ8มผูสูงอายุ โครงการสงเคราะหBช8วยเหลือเด็ก
สตรี คนพิการ ผูสูงอายุหรือผูดอยโอกาสทางสังคม
3.4 องคBการบริห ารส8 วนตำบลสระตะเคีย น ไดใหการสนับ สนุ นงบประมาณใหกั บ
ศูน ยBกีฬาตำบลเพื่ อจัดกิ จกรรมดานกี ฬาใหกับ เยาวชน และประชาชนทั่ วไปไดใชเวลาว8างใหเกิด ประโยชนB
ตลอดจนเป5นการส8งเสริมความสามัคคีใหเกิดในชุมชน
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4. ดานสิ่งแวดลอม
องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดสนับสนุนใหประชาชนอนุรักษBทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคBใหมีธนาคารขยะสรางรายไดเพื่อลดปMญหามลพิษภายในหมู8บาน/
ชุมชน และใหเด็กไดมีจิตสำนึกโดยการปลูกป†าทดแทน
5. ดานการเมืองและการบริหารจัดการองค)กร
องคB การบริห ารส8ว นตำบลสระตะเคี ย น ไดสนั บ สนุ น งบประมาณใหกั บ หน8 วยงาน
ภายในองคBกรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการใหแก8ประชาชนไดอย8างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม
ใหความรูเพิ่มเติมแก8พนักงานส8วนตำบล และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานภายในองคBการฯ
6. ตามแผนงานกระจายอำนาจใหแกองค)กรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล
6.1 องคBการบริห ารส8วนตำบลสระตะเคีย น ไดใหการสนั บ สนุ น โครงการเฝOาระวั ง
รักษาทรัพยBสินของประชาชนภายในตำบลสระตะเคียนโดยตั้งจุดตรวจ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยBสิน พรอมทั้งห8างไกลยาเสพติดในช8วงเทศกาลป%ใหม8 เทศกาลสงกรานตB
6.2 องคBการบริห ารส8ว นตำบลสระตะเคี ยน ไดส8งเสริมและสนับ สนุ นงบประมาณ
เงิน อุ ด หนุ น การจั ด งานรัฐ พิ ธี ใหกั บ อำเภอเสิ งสาง และใหขาราชการทุ กหน8 ว ยงาน ไดเขาร8 วมในงานรัฐพิ ธี
ในช8วงวันสำคัญ และนอมรำลึกถึงบุ คคลผูมีส8วนเกี่ยวของในวันต8างๆ และโครงการปO องกันและแกไขปM ญ หา
ยาเสพติดเพื่อปOองกันและแกไขปMญหายาเสพติดภายในชุมชน
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3.3 สรุปผลการวิเคราะห)การติดตามและประเมินผล (ประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2564)
องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน ไดจัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจต8อการดำเนิน งานของ
องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม โดยไดจัดทำแบบประเมิน 150 ชุด เพื่อสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนภายในตำบลสระตะเคียน สรุปผลไดดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององค)การบริหารสวน
ตำบลสระตะเคียนในภาพรวม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
# ตารางที่ 1 แสดงผลการวิ เคราะหB เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ หลั ก สถานะภาพ ของผู ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต8อผลการดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม เรียงตามลำดับ
ความถี่ดังนี้
สถานภาพ
จำนวน
รอยละ
1. เพศ
ชาย
55
36.67
หญิง
95
63.33
รวม
150
100.00
2. อายุ
ต่ำกว8า 20 ป%
25
16.67
20 – 30 ป%
22
14.67
31 – 40 ป%
20
13.33
41 – 50 ป%
28
18.67
51 – 60 ป%
40
26.67
มากกว8า 60 ป%
15
10.00
รวม
150
100.00
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
54
36.00
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท8า
50
33.33
อนุปริญญา หรือเทียบเท8า
28
18.67
ปริญญาตรี
12
8.00
สูงกว8าปริญญาตรี
1
0.67
อื่นๆ
5
3.33
รวม
150
100.00
4. อาชีพหลัก
รับราชการ
2
1.33
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
11
7.33
คาขาย ธุรกิจส8วนตัว
20
13.33
รับจาง
50
33.33
นักเรียน นักศึกษา
12
8.00
33.33
เกษตรกร
50
อื่นๆ
5
3.33
รวม
150
100.00
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะห)ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานขององค)การบริหารสวน
ตำบลสระตะเคียนในภาพรวมปรากฏผลดังนี้
# ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหBค8าเฉลี่ย   และค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชน
ผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มีต8 อผลการดำเนิ น งานขององคB การบริ ห ารส8 วนตำบลสระตะเคี ย นใน
ภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน จำแนกตามเพศชาย (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)
ความพึงพอใจ
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อสาธารณะ
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8) การแกไขปMญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม


2.64
2.43
2.70
2.59
2.86
2.78
2.83

(S.D.) ระดับการแปรผล

2.05
1.57
2.21
1.97
2.58
2.45
2.48

พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
พอใจ

2.63 2.05
2.54 1.77

พอใจ
พอใจ
พอใจ

2.67

พอใจ

2.13

# ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหBค8าเฉลี่ย   และค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชน
ผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มีต8 อผลการดำเนิ น งานขององคB การบริ ห ารส8 วนตำบลสระตะเคี ย นใน
ภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน จำแนกตามเพศหญิง (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)
ความพึงพอใจ
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อสาธารณะ
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8) การแกไขปMญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม


2.69
2.49
2.73
2.66
2.65
2.77
2.72

(S.D.) ระดับการแปรผล

2.19
1.62
2.30
2.21
1.95
2.46
2.15

พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

2.65 2.12
2.60 1.91

พอใจ
พอใจ
พอใจ

2.66

พอใจ

2.10
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# ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหBค8าเฉลี่ย   และค8าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชน
ผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มีต8 อผลการดำเนิ น งานขององคB การบริ ห ารส8 วนตำบลสระตะเคี ย นใน
ภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน จำแนกตามเพศชาย เพศหญิง (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน
150 คน)

ความพึงพอใจ
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อสาธารณะ
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8) การแกไขปMญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม


2.67
2.46
2.71
2.63
2.74
2.77
2.77

(S.D.) ระดับการแปรผล

2.12
1.59
2.26
2.11
2.22
2.45
2.30

พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

2.64 2.09
2.58 1.86

พอใจ
พอใจ
พอใจ

2.66

พอใจ

2.11

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

ห น า 45 | 52

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององค)การบริหารสวนตำบล
สระตะเคียนในแตละยุทธศาสตร)
ผลการวิเคราะห)ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูตอบแบบสอบถามตอผลการดำเนินงานขององค)การ
บริหารสวนตำบลสระตะเคียนในแตละยุทธศาสตร) ปรากฏผลดังนี้
สวนยุทธศาสตร)ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)
# ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหB ข องประชาชนผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต8 อผลการ
ดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในแต8ละยุทธศาสตรBเรียงตามลำดับความถี่ดังนี้
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
8.67
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.67
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อใหประชาชนทราบ
9.00
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9.00
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
8.67
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.33
8) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9.00
ภาพรวม
8.79

สวนยุทธศาสตร)การพัฒนาดานเศรษฐกิจ (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)
# ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหB ข องประชาชนผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต8 อผลการ
ดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในแต8ละยุทธศาสตรBเรียงตามลำดับความถี่ดังนี้
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
8.27
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.93
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.27
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อใหประชาชนทราบ
8.93
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9.00
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
9.33
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.80
8) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9.22
ภาพรวม
8.97
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สวนยุทธศาสตร)การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)
# ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหB ข องประชาชนผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต8 อผลการ
ดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในแต8ละยุทธศาสตรBเรียงตามลำดับความถี่ดังนี้
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
9.19
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.67
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.67
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อใหประชาชนทราบ
8.67
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.67
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
8.27
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.67
8) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.53
ภาพรวม
8.67

สวนยุทธศาสตร)การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)
# ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะหB ข องประชาชนผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต8 อผลการ
ดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในแต8ละยุทธศาสตรBเรียงตามลำดับความถี่ดังนี้
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
8.67
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
9.25
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.47
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อใหประชาชนทราบ
8.67
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.33
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
9.20
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.97
8) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.59
ภาพรวม
8.89
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สวนยุทธศาสตร)การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองค)กร
(จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)

# ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะหB ข องประชาชนผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต8 อผลการ
ดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในแต8ละยุทธศาสตรBเรียงตามลำดับความถี่ดังนี้
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
9.08
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
9.17
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.67
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อใหประชาชนทราบ
8.15
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.87
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
8.37
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.47
8) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9.67
ภาพรวม
8.81

สวนยุทธศาสตร)ตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองค)กรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล (จากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน)
# ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะหB ข องประชาชนผู ตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต8 อผลการ
ดำเนินงานขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียนในแต8ละยุทธศาสตรBเรียงตามลำดับความถี่ดังนี้
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนมีส8วนร8วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
9.57
2) มีการประชาสัมพันธBใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
9.20
3) มีการเปdดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.15
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต8อใหประชาชนทราบ
8.93
5) การเปdดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
9.27
6) การดำเนินงานเป5นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
8.67
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู8การแกไขปMญหาของประชาชนในทองถิ่น
9.05
8) ประโยชนBที่ประชาชนไดรับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
8.93
ภาพรวม
9.10
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ประเมินยุทธศาสตร)เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
1. สรุปคะแนนผลการพิ จารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร)เพื่ อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะป0งบประมาณ พ.ศ. 2564)
ผล การให คะแนน ยุ ท ธศาสตรB ข ององคB ก รป กครองส8 ว น ท องถิ่ น (พ .ศ. 2561 – 2565)
ประจำป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในวันที่ 27 ธันวาคม
2564 ผูมาประชุม จำนวน 6 ท8าน ติดภารกิจ 2 ท8าน หมดวาระตามคำสั่ง คสช. 3 ท8าน ไดดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น
2. การวิเคราะหBสภาวการณBและศักยภาพ
3. ยุท ธศาสตร)การติ ดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตรBเพื่ อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรBขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรBขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรBจังหวัด
3.4 วิสัยทัศนB
3.5 กลยุทธB
3.6 เปOาประสงคBของแต8ละประเด็นกลยุทธB
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตรB
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรBในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
20
20

(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564

คะแนน
รวมที่ได

รอยละของ
คะแนนเต็ม
114
19.00
117
97.50

60
57
56
58
29
30
30
29
28
28
576

9.50
9.33
9.67
4.83
5.00
5.00
4.83
4.67
4.67
96.00
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2. สรุ ป คะแนนผลการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคลอง
แผนพั ฒ นาทองถิ่ น ขององค) ก ารบริ ห ารสวนตำบลสระตะเคี ย น อำเภอเสิ ง สาง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
ผลการใหคะแนนโครงการขององคB ก รปกครองส8 ว นทองถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
2.1 การสรุปสถานการณBการพัฒนา
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
2.4 ยุทธศาสตรBและแผนงาน
2.5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(2) กำหนดเปOาประสงคBสอดคลองกับโครงการ
(3) เปOาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู8การตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรBชาติ 20 ป%
(5) เปOาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรBจังหวัด
(8) โครงการแกไขปMญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปOาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคB
และผลที่คาดว8าจะไดรับ
(12) ผลที่คาดว8าจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงคB
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน รอยละของ
เต็ม รวมที่ได คะแนนเต็ม
10
56
9.33
10
59
9.83
10
59
9.83
10
56
9.33
60
(5)
29
4.83
(5)
30
5.00
(5)
(5)

28
29

4.67
4.83

(5)
(5)
(5)

30
30
29

5.00
5.00
4.83

(5)

29

4.83

(5)
(5)

30
30

5.00
5.00

(5)
(5)
100

30
30
584

5.00
5.00
97.33
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สวนที่ 4
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล
จากการรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจำป% งบประมาณ พ.ศ. 2564 องคB การบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย น โดยมาจากการดำเนิ น งานของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน เป5นโครงการ/
กิจกรรมที่ไดมาจากแผนพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และเพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 1,2 เป5 นแผนที่ จัดทำขึ้น
เพื่อใชเป5นแนวทางในการบริหารงานและแกไขปMญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตองคBการบริหารส8วน
ตำบลสระตะเคียน ตามแผนยุทธศาสตรBการพัฒ นาทองถิ่น โดยแบ8 งยุทธศาสตรBการพั ฒนาออกเป5น 6 ดาน
ไดแก8 1)การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 2)การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3)การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
4)การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 5)การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคBกร 6)ตามแผนการกระจาย
อำนาจใหแก8 องคB กรปกครองส8 ว นทองถิ่ น และแนวนโยบายของรั ฐ บาล และแผนการดำเนิ น งานประจำป%
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการไวในโครงการ/กิจกรรม แต8เมื่อนำโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2 ไปสู8การใชจ8ายงบประมาณ ประจำป%
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สาเหตุของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม8บรรลุการตั้งโครงการตามแผนพัฒ นา
ทองถิ่น สืบเนื่องมาจากมีการบริการสาธารณะหลายดานทำใหทรัพยากรดานงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม8
เพียงพอต8อการบริหารจัดการ ผูบริหารจึงไดจัดสรรงบประมาณรายไดของทองถิ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่จำเป5น
เร8งด8วน ประชาชนส8วนใหญ8ไดรับประโยชนBและแกไขปMญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่

4.2 ขอสังเกตการติดตามและประเมินผล
ในการรายงานการติ ดตามและประเมิ น ผลพั ฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป%
งบประมาณ พ.ศ. 2564 องคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว8าดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว8าดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส8วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว8 า ดวยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององคB ก รปกครองส8 ว นทองถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2561 และใหใชความต8 อ ไปนี้ แ ทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งไดจากการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต8อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผู บริห ารทองถิ่ นเสนอต8อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นใหประชาชน
ในทองถิ่ นทราบในที่ เปdด เผยภายในสิบ หาวัน นับ แต8วัน รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล8าว และตองปd ด
ประกาศไวเป5นระยะเวลาไม8นอยกว8าสามสิบวันโดยอย8างนอยป%ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป%”

4.3 ขอจำกัดในการติดตามและประเมินผล
1. งบประมาณมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ8ายโอน และความตองการของ
ประชาชน โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่จะตองดำเนินการพัฒนาอีกมาก
2. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และไม8ใหความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาทองถิ่นทำ
ใหการปฏิบัติงานยังไม8สามารถแกไขปMญหาตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอย8างตรงจุด
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3. ประชาชนบางส8วนไม8เขาร8วมกิจกรรมขององคBการบริหารส8วนตำบล จึงไม8ทราบผลการ
ดำเนินงานและการแกไขปMญหาประชาชนขององคBการบริหารส8วนตำบล
4. สัดส8วนของโครงการยุทธศาสตรBการพัฒนา ยังคงเนนดานโครงสรางพื้นฐานเป5นส8วนใหญ8
5. การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปใช ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการ
ที่นำไปใช ยังมีเปอรBเซ็นตBที่ต่ำ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคBการบริหารส8วนตำบลตองใหความสำคัญของ
แผนพัฒนามากขึ้น

4.4 ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผล
เพื่ อ ใหการดำเนิ น โครงการขององคB ก ารบริ ห ารส8 ว นตำบลสระตะเคี ย นบรรลุ เปO า หมาย
ที่ ก ำหนดเอาไวในแผนพั ฒ นาทองถิ่ น จึ ง เห็ น ควรใหผู บริ ห ารพิ จ ารณาวางแผนการดำเนิ น โครงการใน
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเคร8งครัดเป5นไปตามแผนดำเนิน งาน เนนคุณ ภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธB
โครงการที่ดำเนินการ สามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคBที่กำหนดไวในแผนพัฒนาไดบรรลุเปOาหมาย ซึ่ง
จะทำใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย8 างครบถวน จึ งตองควรใหมี การวางแผนการ
พัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณใหทั่วถึง หรือพิจารณาตามความจำเป5น
และเร8 ง ด8 ว น ทั้ ง นี้ ต องอยู8 ภ ายใตความตองการและประโยชนB ส8 ว นรวมของพี่ น องประชาชนตำบล
สระตะเคียนในเรื่องนั้นๆ ดวย
ผูจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ขอขอบคุณ ท8านกำนัน ประจำตำบลสระตะเคี ยน ผู ใหญ8 บาน อสม.ทุ กหมู8บ านที่ ไดใหความ
อนุเคราะหBในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและในแต8ละยุทธศาสตรB
ผูวิเคราะห)ขอมูลและประมวลผล
นางสาวพรศิริ เมืองปรางคB ตำแหน8ง นักวิเคราะหBนโยบายและแผนชำนาญการ งานวางแผน
สถิติและวิชาการ สังกัดสำนักปลัดองคBการบริหารส8วนตำบลสระตะเคียน
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