คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น และรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
เสนอต่อ สภาท้อ งถิ่ น และคณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น พร้อ มทั้งประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้อ งปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือ น
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบตั ิ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓)
เทศบาลตาบลโพทะเล จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารได้ดาเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
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บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึ งฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มี ก าร
ดาเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิ นแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งคณะกรรมการจะต้อ งด าเนิ น การกาหนดแนวทาง วิธีก ารในการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น เพื่อ ให้ ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้อ งถิ่ น พร้ อ มทั้งประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั รายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็ นกระบวนการสาคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็ นเครื่ องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ให้เกิด
การพัฒนาที่มี ประสิ ทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง ผลจากการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ และทาให้ทราบถึงปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงาน
เพือ่ จะได้นาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาต่อไป
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกวางโจน ได้ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้
ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
๑. โครงการที่ได้รับอนุ มตั ิงบประมาณให้ดาเนิ นการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิม่ ใน
ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริ หารงบประมาณที่ผดิ พลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริ ง
๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ต้งั งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ควรเร่ งรัดดาเนิ น
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปี งบประมาณนั้นๆ
๓. โครงการ/กิ จกรรมที่มีการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี งบประมาณ ควรมี
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็ นสาคัญ
๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคานึ งถึงความเป็ นไปได้ใน
เรื่ องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะ
ทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก
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๕. ส่ งเสริ ม ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนิ นโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้ นโครงการ โดย
หาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาเนิ นโครงการของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลกวางโจน รวมถึ งการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้รับ รู ้ ตรวจสอบการด าเนิ น
โครงการให้มากขึ้น
๖. ควรมีการสารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน และมีฐานข้อมูล
ที่เป็ นปั จจุบนั เพือ่ สามารถใช้ประกอบเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนาไปสู่แนว
ทางการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปั ญหา
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
๗. ควรมี การประชาสัม พันธ์ขอ้ มู ล ข่าวสาร การด าเนิ น โครงการให้ประชาชนรั บทราบอย่าง
ทัว่ ถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๘. ควรมีการบริ หารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดาเนิ นการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทัว่ ทัว่ ถึง
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ส่ วนที่ ๑ บทนำ

........................................

๑. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมื อนกัน แต่ กระบวนการทั้งสองมี ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่ อน าแนวคิ ดและหลักการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ดว้ ยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น สมาชิ ก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนจึงเป็ นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อ การพัฒนาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลกวางโจนหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรื อไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนด
ไว้หรื อไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
๒. ผลการใช้ปั จจัยหรื อ ทรัพ ยากรต่าง ๆ ในการพัฒ นาองค์การบริ ห ารส่ วนต าบลกวางโจน
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปั จจัยหรื อทรัพยากรทั้งด้านปริ มาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรื อไม่อย่างไร
๓. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูวา่ ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนิ นการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
๔. ความสาคัญ ของการติ ดตามและประเมิ น แผนเป็ นเครื่ องมื อ สาคัญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนิ น งานตามภารกิ จขององค์การบริ ห ารส่ วนตาบลกวางโจนว่าดาเนิ น การได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
หรื อไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึง
จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิ จกรรมต่ าง ๆ ซึ่ งอาจเกิ ด จากผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น
สมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น ปลัด/รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน หัวหน้าสานัก/ผูอ้ านวยการกอง
บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน สภาพพื้นที่และผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ ง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนตาบล กวางโจน
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บทสรุ ป ของควำมส ำคัญ ก็คือ ในการไปสู่ การวางแผนการพัฒ นาในปี ต่อ ๆ ไปเพื่อ ให้เกิ ดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตอ้ งเร่ งรี บดาเนิ นการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดาเนิ นการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็ นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริ มสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปั ญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มน่ั รอโอกาสที่จะดาเนิ นการและตั้งมั่นอย่าง
สุขมุ รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปั ญหาลงให้ได้
ดาเนิ นการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนตั้งรับให้มน่ั เพื่อรอโอกาสและสุ ดท้ายเมื่ อมีโอกาสก็จะต้อ งใช้พนั ธมิ ตรหรื อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยในองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนให้เกิดประโยชน์เพือ่ ดาเนิ นการขยายแผน โครงการ งานต่าง
ๆ พร้อมการปรับปรุ งและเร่ งรี บดาเนิ นการ สิ่ งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกวางโจนโดยการติดตามและประเมิ นผลซึ่ งส่ งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยัง่ ยืน เป็ นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ต้งั ไว้ได้อย่างดียง่ิ

๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนิ นการไป
แล้วว่าสิ่ งใดควรดาเนิ นการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรื อศึกษาระหว่างดาเนินการตาม
โครงการเพื่อ การพัฒนาท้อ งนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุ งเพื่อ การบรรลุเป้ าหมาย ติดตามและประเมิ นผล
แผนงาน โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่ นที่ไ ม่ไ ด้ดาเนิ นการเป็ นเพราะเหตุใด เกิ ดปั ญหาจากเรื่ องใด จึงได้
กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
๑. เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารราชการท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
๓. เพื่อ เป็ นข้อ มู ล สาหรับ เร่ ง รัด ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข ข้อ บกพร่ อ งของการดาเนิ น งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรื อหมดความจาเป็ นขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
๔. เพื่อ ทราบถึ งสถานภาพการบริ หารการใช้จ่ ายงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน
๕. เพือ่ สร้างความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบ้ ริ หารระดับสานัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนที่จะต้องผลักดันให้การดาเนิ นการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ
เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์กับ ให้เกิ ดประโยชน์ กับผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อ ง
ประชาชนในตาบลกวางโจน หรื อสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วดั ร้อยละความสาเร็ จของปฏิบตั ิงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี อานาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๒) ดาเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่น พร้อ มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนใน
ท้อ งถิ่ น ทราบในที่ เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้าวัน นั บ แต่ วนั รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกล่ าวและต้อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพือ่ ช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
๑. กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๓ คน
๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
๔) หัวหน้าส่ ว นการบริ ห ารที่ คดั เลื อ กกัน เอง จ านวน ๒ คน และผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ ผูบ้ ริ ห าร
ท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน ต้องดาเนิ นการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
๑. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีโดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
๒. ดาเนิ นการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพือ่ ดาเนินการต่อไป
๒. กำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน ได้ก าหนดการแบ่ ง ขั้น ตอนเพื่ อ เป็ นการก าหนดแนวทางและวิธี ก ารส าหรั บ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน ดังนี้
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๒.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่ มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรื อไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วดั :
KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ใครเป็ นผูใ้ ช้ผลการติดตาม เป็ นต้น จากนั้น
ศึกษาว่าผูใ้ ช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ตอ้ งการคืออะไร ต้องการให้รายงาน
ผลอย่างไร มีขอ้ เสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วธิ ีสัมภาษณ์และ/หรื อสังเกต
แล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
๒.๒ วางแผนติดตามและประเมิ นผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอี ยด ซึ่ งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุ ประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากนั้นสร้างเครื่ องมือซึ่ ง
ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบสัมภาษณ์หรื อแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุ งเครื่ องมือ
๒.๓ ดาเนิ นการหรื อปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็ นการดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถา้ ในเชิงปริ มาณได้น้อยก็ตอ้ งติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.๔ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้นื ฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็ นต้น หรื ออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรี ยบเทียบ การเขี ยน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรื ออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็ นการรายงานให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลัก ษณะก็ ไ ด้ต ามความเหมาะสมขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลกวางโจน ในการรายงานผลการติ ด ตาม
โครงการอาจเขียนเป็ นรายงานเชิงเทคนิ คซึ่ งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็ นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุ ป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่ น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนต่อ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เพื่อให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เสนอต่อ สภา
องค์การบริ ห ารส่ วนต าบลกวางโจน และคณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กวางโจน โดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี หรื อภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี
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๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องหรื อผู ้
มีอานาจในสานัก กอง ฝ่ ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุ ปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ได้จากรายงาน
สรุ ป ซึ่ งอาจกระทาโดยตรงหรื อเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การ
บริ หารส่วนตาบลกวางโจน
๓. กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนมี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เพื่อให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เสนอต่อสภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบลกวางโจน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนกำรรำยงำนผล
ตังๅ ขຌอสังกต/รับทราบ/สนอความหใน
คณะกรรมการ
ติดตามละ
ประมินผล

รายงานผล

นายกองค์การ
บริหารสวน
ตาบลกวางจน

สนอ

มษายน/ตุลาคม
นายกองค์การ
บริหารสวน
ตาบลกวางจน

สนอ

ประกาศผลการติ ด ตามละประมิ น ผล
ผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นตาบลกวางจน
ทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿นสิบหຌาวัน นับต
วันรายงานผลละสนอความหในดังกลาว
ละตຌ อ งปຂ ด ประกาศเวຌป็ น ระยะวลาเม
นຌอยกวาสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.กวางจน

สภาองค์การ
บริหารสวน
ตาบลกวางจน

สนอ

สนอ

นายกองค์การ
บริหารสวน
ตาบลกวางจน

ตัๅงขຌอสังกต/รับทราบ/สนอความหใน
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๔. เครื่ องมือกำรติดตำมและประเมินผล

เครื่ อ งมื อ การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็ นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรื อเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน ใช้ในการเก็บข้อมู ลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่ องมือและเทคนิ ควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมิ นผล เช่ น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่ วนประมาณค่ า และวิธีการ เป็ น
ต้น และหรื อ โดยการสร้ า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ได้แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็ นต้น โดยอาศัยสภาพ
พื้นที่ทว่ั ไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน รวมถึงผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในท้องถิ่ น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ไ ด้กาหนดขึ้นหรื อการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุ งแก้ไขแล้ว จึงนา
เครื่ องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งหรื อภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปข้อมูลที่เป็ นจริ งต่อไป
๑. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจนกาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑.๑ กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลกวางโจนอย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง
๒) สรุ ปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่ งปี และสรุ ปภาพรวมของครึ่ งปี ที่ผ่านมา
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพือ่ ให้นายกองค์การ
บริ หารส่วนตาบลกวางโจน เสนอสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนภายในระยะเวลาที่กาหนด
๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็ นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรื อผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน
๑.๓ ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานตามศักยภาพโดยนาเครื่ องมือที่มีอยู่
จริ งในองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนมาปฏิบตั ิงาน
๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็ นโครงการในรอบ ๔ ปี วัด ได้จ ากช่ อ งปี งบประมาณและที่ ผ่านมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปี งบประมาณที่ผา่ นมา
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๑.๕ ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) เป็ นการติ ดตามและประเมิ นผลความสัม พันธ์กันระหว่าง
ผลผลิ ต หรื อ ผลที่ ไ ด้รับ จริ งกับ ทรัพ ยากรที่ ถู กใช้ไ ปในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ขององค์การบริ ห ารส่ วนต าบล
กวางโจนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริ มาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็ นต้น
๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็ นผลที่ได้จากประสิ ทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพหรื อวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็ น
ความพึงพอใจหรื อสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรื อการมีความสุข เป็ นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มการติด ตามและประเมิ นผลมี ความจาเป็ นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนทั้งในระดับหมู่บา้ นและระดับตาบล
และอาจรวมถึงอาเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
๒. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจนกาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๒.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา ระเบี ย บวิธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ผูเ้ ข้าร่ วมติดตามและประเมินผล
๒) เครื่ องมือ
๓) กรรมวิธีหรื อวิธีการต่าง ๆ
๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพือ่ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้ าหมายเพื่อมุ่งตอบปั ญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรื อควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
๒) การสารวจ (survey) เป็ นการรวบรวมข้อมู ลจากบันทึกหรื อทะเบียนที่ผรู ้ ับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรื อ อาจเป็ นข้อมู ลที่ คณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผลต้องจดบัน ทึก (record)
สังเกต(observe) หรื อวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู ้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เป็ นข้อมู ลที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
๓. กำหนดเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจนกาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
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๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้ จะทาการทดสอบและวัดผล
เพือ่ ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบตั ิงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่ อ งมื อ ใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็ นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒ นาท้อ งถิ่ น เช่ น
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็ นต้น
๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็ นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรื อกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็ น
การยืนยันว่า ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ผูไ้ ด้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทัว่ ไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการหรื อกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่ งใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนิ นการสัมภาษณ์ และการ
สัม ภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการ (informal interview) ซึ่ งคล้าย ๆ กับ การพูด สนทนาอย่างไม่ มี พิธีรี ตอง ไม่
เคร่ งครัดในขั้นตอน
๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจน ใช้การสังเกตเพื่อ เฝ้าดู ว่ากาลังเกิ ดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลกวางโจน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนิ นการสังเกต
(๑) การสั งเกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant observation) เป็ นวิธี ก ารสั ง เกตที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวติ ร่ วมกับประชาชาชนในหมู่บา้ น มีกิจกรรมร่ วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
(Non-participant observation) หรื อการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็ นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนได้เสียในองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การส ารวจเพื่อ ประเมิ น ความคิด เห็ น การรับ รู ้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็ น ความต้องการของประชาชนในตาบลกวางโจน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน จะมี การบันทึกการสารวจ และทิศทางการ
สารวจไว้เป็ นหลักฐาน
๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้อ งใช้เอกสาร ซึ่ งเป็ นเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งกับยุทธศาสตร์ การพัฒ นา ปั ญ หาความต้อ งการของ
ประชาชนในท้อ งถิ่ น สาเหตุ ข องปั ญ หา แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาหรื อ แนวทางการพัฒ นา ตลอดจน
เป้ าประสงค์ ค่าเป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิ ตหรื อ โครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน

๕. ประโยชน์ ของกำรติดตำมและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิ น
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็ นหัวข้อได้ ดังนี้
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๑. ได้ท ราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น และการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วธิ ีการปฏิบตั ิดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึ งข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดจนปั จจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีและ
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปั จจุบนั และอนาคต
๓. ช่ วยให้ ก ารใช้ท รั พ ยากรต่ าง ๆ เกิ ด ความประหยัด คุ ้ม ค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปั ญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็ นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรื อข้อมูลที่เป็ นจริ ง ทาให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูม้ ีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานและผูเ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึ กต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรื อร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุ งรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน ปลัด/รองปลัด ผูบ้ ริ หารระดับ
สานัก/กอง/ฝ่ ายต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยัง
สามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุ งแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน แต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ ายต่าง ๆ มี ความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็ นองค์รวมของหน่ วยงาน ทาให้เป้ าหมายของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน เกิดความสาเร็จตามเป้ าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให้เป็ นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริ การประชาชนในเขตตาบลกวางโจน
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ส่ วนที่ ๒ กำรติดตำมและประเมินผล
..................................

๑. สรุ ปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปี งบประมำณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

๑.๑ ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ ปี งบประมำณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ที่
กาหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ซึ่ งเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกวางโจน ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนซึ่ งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และแผนชุมชนตาบล
๒. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑ เดือนตุลำคม ๒๕๖๒
๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน มีความสัมพันธ์
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโต
ที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มเพื่อ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน สอดคล้อ งกัน กับ ยุท ธศาสตร์ จ ังหวัด ชัยภู มิ ตาม
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๑ การบริ หารจัดการน้ า ดิ น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มอย่างสมดุ ล สอดคล้อ ง
เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
บริ หารทรัพยากรน้ า และดิน อนุรักษ์ฟ้ื นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนความสอดคล้อ งกับ ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ยุท ธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน สอดคล้อ งกันกับยุทธศาสตร์ จงั หวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุม ชนที่เข้มแข็ง สอดคล้อ งเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒ นาเศรษฐกิ จจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
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๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยง

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความ
เป็ นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จงั หวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
เสริ มสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเขตจังหวัดชัยภู มิ ยุท ธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริ มสร้างสังคมและคุ ณ ภาพชี วิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ ยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริ การสู่ สากล ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับปรุ งสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การเสริ มสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จงั หวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริ หาร และการบริ การสู่ สากล สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริ หาร และ
บริ การสู่สากล
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรี ยนรู ้
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ดา้ นการเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒.การเสริ มสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จงั หวัดชัยภูมิ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริ มสร้าง
สังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรี ยนรู ้
ให้หลากหลายเพือ่ มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
๒.๑.๒ ยุทธศำสตร์ ขององค์กำรบริหำรส่ วนตำบลกวำงโจน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑.วิสัยทัศน์ องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลกวำงโจน
อบต.กวางโจน เมื องแห่ งการศึกษา ความสงบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี งานทา ยึดถื อ
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ
๑.พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
๒.พัฒนาเมืองน่าอยู่ บริ การสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓.พัฒนาระบบการศึกษา และบริ การสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ประจาป พ.ศ. ๒๑๒๒ องค์การบริหารสวนตาบลกวางจน

17
๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
๕.การบริ หารจัดการที่ดี เพื่อ ให้เกิ ดความโปร่ งใสในการบริ หารและการปกครอง โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนา และสามารถตรวจสอบได้
๖.การรักษาความสงบเรี ยบร้อย และความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการ
ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่ วนตำบลกวำงโจน
๒. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ ที่ ๑
กำรพัฒนำด้ ำนโครงสร้ ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑.แนวทางการก่อสร้าง / ปรับปรุ ง / บารุ งรักษาถนน / สะพาน
๒. แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุ งท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า
๓. แนวทางการการก่อสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษา แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคและ
แหล่งน้ าเพือ่ ใช้ในการเกษตรให้เพียงพอ
๔. แนวทางการก่อสร้าง/ ปรับปรุ ง/บารุ งรักษา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ และ
ระบบการ โทรศัพท์สาธารณะ
ยุทธศำสตร์ ที่ ๒
กำรพัฒนำด้ ำนเศรษฐกิจและกำรแก้ ไขปัญหำควำมยำกจน
๑.แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาความยากจนส่งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน
๒.แนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.แนวทางการการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชน
ยุทธศำสตร์ ที่ ๓
กำรพัฒนำด้ ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ
๑. แนวทางการส่งเสริ มและพัฒนาแหล่งความรู ้ที่ทนั สมัย และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาชน
๒. แนวทางการการส่งเสริ มการศึกษาก่อนวัยเรี ยนและการศึกษาภาคบังคับ
๓. แนวทางการ การส่งเสริ มด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. แนวทางการส่งเสริ มพัฒนากิจกรรมการกีฬาและนันทนาการต่างๆ
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ยุทธศำสตร์ ที่ ๔
กำรพัฒนำด้ ำนสั งคมและสำธำรณสุ ข
๑. แนวทางการการส่งเสริ มและเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ในสังคม
๒. แนวทางการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.แนวทางการการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและแก้ไขบัญหาสังคม
๔. แนวทางการการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการควบคุมและป้องกันโรค
ยุทธศำสตร์ ที่ ๕
กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม
๑.แนวทางการสร้ างจิต ส านึ ก และความตระหนัก ในการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
๒.แนวทางการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ ที่ ๖
กำรพัฒนำด้ ำนกำรเมืองและกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรของท้ องถิ่น
๑. แนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง การบริ หาร
แก่ประชาชน
๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบบริ หารจัดการทีดี
๓ เป้ ำประสงค์
๑. ตาบลกวางโจน มีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พืน้ ที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิม่ มากขึ้น
๒. ผลผลิ ตทางการเกษตรมี คุณ ภาพ ประชาชนมี วิถี ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทัว่ ถึง
๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริ ม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กบั ประชาชน เพือ่ สร้างสังคมที่มีคุณภาพ
๔. คุ ณ ภาพการบริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ค วามพร้ อ มสู่ ส ากลและมี
ประสิทธิภาพเพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๕. องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลกวางโจน พัฒ นาการจัด การศึกษา และระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
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๔ ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสร้างความอุ ดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมี
การจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยูเ่ พิม่ ขึ้นร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๒. จานวนพื้นที่การเกษตรที่ล ดการใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ และมู ลค่าผลผลิ ตทาง
เกษตรของตาบล (ข้าว) และอ้อย เพิม่ ขึ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. การจัดบริ การสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ๕ต่อ ปี จากพื้นที่บริ การ
สาธารณะ
๔. ประชาชนมี รายได้ต่อ หัวเพิ่ม ขึ้น ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ ๕ ต่อ ปี ของครัวเรื อ นในเขต อบต.
กวางโจน
๕. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี ทอ้ งถิ่นเพิม่ ขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ และเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างรอบด้าน เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ของจานวนประชากรในเขต อบต.กวางโจน
๗. อบต.กวางโจน มีผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี มากกว่าร้อยละ ๖๕
๘. จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจัด
การศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปี ละ ๑ โครงการ
๙. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนิ นการสร้างความพร้อมของสื่ อเทคโนโลยีการเรี ยนการ
สอนที่ทนั สมัยอย่างน้อยปี ละ ๑ โครงการ
๒.๕ ค่ำเป้ ำหมำย
๑. ทรัพยากรธรรมชาติในตาบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในตาบล
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทัว่ ถึงทุกพื้นที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างรอบด้าน
๔. อบต.กวางโจน มีการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดี
๕. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
๒.๖ กลยุทธ์
๑. ก่ อ สร้างพัฒ นาปรับปรุ งบารุ งแหล่ งน้ า และสร้างจิตสานึ กและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม
๒. การบริ หารจัดการและรณรงค์การกาจัดขยะมูลฝอย
๓. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การท าการเกษตรทฤษฎี ใหม่ และการด าเนิ น ชี วิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริ มขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ให้กบั ประชาชน

๕. ส่งเสริ มและเพิม่ ทักษะอาชีพของครัวเรื อนและกลุ่มอาชีพ
๖. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุ งบารุ งเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๗. ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริ มสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ

๘. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส และเสริ มสร้างความ
มัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้กบั ประชาชน
๙. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
๑๐.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะ
๑๑.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ และสนับสนุ นแหล่งเรี ยนรู ้
ของท้องถิ่นเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
๑. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริ การสาธารณะให้ทว่ั ถึงและรอบด้านเพือ่ สร้างการ
พัฒนาด้านความจาเป็ นพื้นฐานให้กบั ประชาชน
๒. การพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาในท้อ งถิ่ น รวมถึ งการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และ
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ตาบลสุขภาวะ
๔. การส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
๕. การพัฒนาระบบบริ หารราชการตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๘ ควำมเชื่ อมโยงของยุทธศำสตร์ ในภำพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้อ งถิ่ นสี่ ปีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน มี ความเชื่ อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่ วนตำบล
เป้ ำประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ ำหมำย
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
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๒.๑.๓ กำรวิเครำะห์ เพื่อพัฒนำท้ องถิ่น

๑. SWOT Analysis
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา จะต้อ งมี ก ารวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มของ
ท้อ งถิ่ น ดาเนิ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มท้อ งถิ่ น ในระดับชุม ชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่น และรวมทั้งตาบล อ าเภอ เนื่ องจากในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนนั้น มี หมู่ บา้ นที่
บางส่ วนหรื อ และส่ วนใหญ่ อ ยู่ในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนและเขต อปท.ข้างเคี ยง ซึ่ งมี
ปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันกับสภาพแวดล้อ มภายใต้สังคมที่เป็ นทั้งระบบเปิ ดมากกว่าระบบปิ ดในปั จจุบนั
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดงั นี้
๑. ผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยนอก
เป็ นการตรวจสอบ ประเมิ นและกรองปั จจัยหรื อข้อมู ลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
เพื่อ ให้เกิ ดการบู รณาการ (integration) ร่ วมกันกับองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น หน่ วยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิ จ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็ นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อ งดาเนิ นการและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดงั นี้
๑.๑ โอกำส (O : Opportunity)
(๑) มี อ งค์ก รภาครั ฐ อยู่ใ กล้พ้ื น ที่ เช่ น อ าเภอ เกษตรอ าเภอ ปศุ สั ต ว์อ าเภอ ศู น ย์
ประสานงาน โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ เป็ นต้น
(๒) มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพื้นที่
(๓) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
(๔) มีระบบบริ การพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
- โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต TOT CAT AIS เป็ นต้น
- ไปรษณี ยห์ รื อการสื่อสารหรื อการขนส่ง และวัสดุ ครุ ภณั ฑ์
(๕) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการละ ๕ ล้าน หมู่บา้ นละ ๒ แสน
(๖) มีศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ ระดับท้องถิ่น
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
(๑) อยูไ่ กลจากจังหวัด ทาให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
(๒) บริ การทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทาบัตรผูพ้ ิการ การขออนุญาตใบขับขี่
(๓) มีปัญหาการพัฒนาบริ เวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน กับ
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านดอน และเทศบาลธาตุทอง เช่น คลองส่งน้ า ถนน
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(๔) ปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาด
กลาง มีงบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบาย
จังหวัดและนโยบายรัฐบาล
(๔) เนื่ องจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเภอ
ทาให้มีการจารจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็ นจานวนมาก และเกิดอุบตั ิเหตุ
๒. ผลกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยใน
เป็ นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปั จจัยหรื อข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปั จจัยใดเป็ น
จุดแข็งหรื อจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยก าหนดให้ มี ก ารวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายใน โดย
คณะกรรมการได้ด าเนิ น การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติด ตามองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ดังนี้
๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
(๑) ประชาชน ผูน้ าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง
(๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริ การสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
(๓) ประชาชนยังยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๔) มีหนองสาธารณะ ๑๘ แห่ ง เพื่อ เป็ นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่
หนองสาธารณหนองฉิม หนองสาธารณหนองสะเดา และกุดกวางโจน เป็ นต้น
(๕) ประชากรส่ วนใหญ่มี อาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว
ข้าวโพด และอ้อย ฯลฯ
(๖) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ๗ แห่ง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
(๗) มีการประสานความร่ วมมือระหว่างองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนกับส่วน
ราชการในพื้นที่
(๘) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
(๙) มีระบบประปาทุกหมู่บา้ นทาให้มีน้ าใช้อุปโภคบริ โภคตลอดทั้งปี
(๑๐) องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกวางโจน มี ศ ัก ยภาพเพี ย งพอที่ ร องรั บ การบริ ก าร
สาธารณะและแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(๑๑) มีวดั ๑๘ แห่ง
(๑๒) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกวางโจนมี เว็ บ ไซด์ และเฟสบุ ค อบต. ในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
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(๑๓) หมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
(๑๔) มีกองทุนในหมู่บา้ น เช่น การออมเงินวันละบาท ธนาคารข้าว ฯลฯ
(๑๕) มีกลุ่มอาชีพแม่บา้ น กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
๒.๒ จุดอ่ อน (W : Weakness)
(๑) คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมือง
(๒) ราษฎรยากจน ส่ วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชี พทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทา
ให้ขาดรายได้
(๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนิ นการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรู ปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
(๔) ขาดสถานศึกษาระดับฝึ กอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
(๕) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
(๖) องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่ องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
(๗) ไม่มีตลาดสดที่ดาเนินการโดยองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
(๘) แหล่ งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ มี น้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อ
(๙) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก
(๑๐) ไม่มีโรงงานหรื อบริ ษทั ใหญ่ๆ เพือ่ จ้างคนในท้องถิ่น
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๎.ํ.๐ การวิคราะห์พื่อพัฒนาทຌองถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ
๎์ ปี
ํ.ดຌานความมัไนคง

ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ
ฉบับที่ ํ๎
ํ.การสริ ม สรຌ า งละ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย์

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค
ํ. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
กระบวนการผลิตขຌาว ละสินคຌากษตร
ปลอดภัยทีไเดຌมาตรฐาน พืไอตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌบริภคทังๅ ฿น
ประทศละตางประทศ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์
ครงการพื่อการพัฒนาทຌองถิ่น
องค์กรปกครองทຌองถิ่น฿น
องค์การบริหารสวน
ตามผน ดานินการจริง
ขตจังหวัดชัยภูมิ
ตาบลกวางจน
ํ.การบริหาร
ํ การบริหารทรัพยากรนๅ้ า ยุทธศาสตร์ที่ ํ
๔๑
๔๎
จัดการนๅ้า ดิน
 ล ะ ดิ น อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู -การพัฒนาดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ  ละสิไ ง วดลຌ อ ม ครงสรຌางพืๅนฐาน
ละสิไงวดลຌอม
อยางสมดุล
อยางยัไงยืน

๎ .ดຌ าน ก า ร ส รຌ า ง ๎.การสรຌ า งความป็ น ๎. สงสริมการปรรูป การตลาด ๎.การพัฒนา
ศรษฐกิจจากฐาน
ความสามารถ฿นการ ธรรมลดความหลืไอมลๅ้า ละการกระจายสินคຌากษตร
พือไ สรຌางมูลคาพิไมละสรຌางขีด การกษตร ละ
ขงขัน
฿นสังคม
๏. ํ.การสริมสรຌ าง ๏ .ก า ร ส รຌ า ง ค ว า ม
ละพัฒนาศักยภาพ ขຌ ม ขใ ง ทางศรษฐกิ จ
ทุนมนุษย์
ล ะ ข งขั น เดຌ อ ย าง
ยัไงยืน
๐ .ดຌ าน ก า ร ส รຌ า ง ๐.การติบ ตทีไ ป็ นมิต ร
อกาสความสมอ กับ สิไง วดลຌอ มพืไ อการ
ภาคละท า ที ย ม พัฒนาอยางยัไงยืน
กันทางสังคม

ความสามารถ
฿นการขงขัน

๏. พัฒนาศักยภาพการ
ทองทีไยวตามมาตรฐานพืไอ
ดึงดูดนักทองทีไยวทัๅงชาว
เทยละชาวตางประทศ

ฐานชุมชนทีไขຌมขใง

๎ การพัฒนาศรษฐกิจ จาก ยุทธศาสตร์ทีไ ๎
ฐานการกษตร ละฐาน -การพัฒนาดຌานศรษฐกิจ
ละการกຌเขปัญหา
ชุมชนทีไขຌมขใง

๏๔

๏๎

ยุทธศาสตร์ที่ ๏
-การพัฒนาดຌานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
ละการกีฬา

๎๑

๎๎

๏๒

๏๎

๏.การสริ ม สรຌ า ง ๏ การสริมสรຌางสังคมละ
สันติภ าพ สันติสุข คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามนวทาง
อยางยัไงยืน
ศรษ ฐกิ จ พ อพี ยงอย า ง
ยัไงยืน

ความยากจน

๐ .ก ารพั ฒ น าขี ด ๐ ก า ร พั ฒ น า ขี ด ยุทธศาสตร์ที่ ๐
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ค ว าม ส าม าร ถ ท าง ก า ร -การพัฒนาดຌานสังคม
ทางการบริหารละ บริหาร ละบริการสูสากล ละสาธารณสุข
บริการสูสากล
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ยุทธศาสตร์ชาติ
๎์ ปี

ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ
ฉบับที่ ํ๎

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค

๑ .ดຌ า นการสรຌ า งการ ๑.การสริมสรຌางความมัไนคง
ติบตบนคุณภาพชีวิตทีไ ห งช าติ  พืไ อการพั ฒ น า
ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ประทศสู ค วามมัไ น คงละ
ยัไงยืน
๒ .ดຌ า นการป รั บ ป รุ ง ๒ .การบ ริ ห า รจั ด การ฿น
สมดุลละพั ฒนาระบบ ภาค รั ฐ การป้ อ งกั น การ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบละ
ภาครัฐ
ธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองทຌองถิ่น฿น
ขตจังหวัดชัยภูมิ

๑ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาละระบบการจัดการ
รียนรูຌ฿หຌหลากหลายพืไอมุงสู
ความป็นลิศ

๓.การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานละระบบ
ลจิสติกส์
๔.การพัฒนาวิทยาศาสตร์
ทคนลยี วิจัย ละ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
ครงการพื่อการพัฒนาทຌองถิ่น
องค์การบริหารสวน
ตามผน ดานินการจริง
ตาบลกวางจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
-การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
-การพัฒนาดຌานการมือง
ละการบริหารละการ
พัฒนาบุคลากรของ
ทຌองถิไน

๎๑

ํ๕

๏๑

๏๎

๎๐๐

๎ํ๕

๕.การพั ฒ นาภาคมื อ ง
ละพืๅนทีไศรษฐกิจ

ํ์.ความรว มมือระหวา ง
ประทศพืไอการพัฒนา

รวม

๑) โครงการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการจริ งตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กาหนดไว้ จานวน ๒๔๔โครงการ
๒) โครงการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๔๔ โครงการ ดาเนินการจริ ง ๒๑๙ โครงการ หรื อคิดเป็ น ๘๙.๗๕ เปอร์เซ็นต์
ของจานวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑กันยายน ๒๕๖๒)

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ประจาป พ.ศ. ๒๑๒๒ องค์การบริหารสวนตาบลกวางจน

26

๓. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กันยำยน ๒๕๖๒
๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์

ดຌาน

ผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก

หนวยงานสนับสนุน

จานวน
ครงการ

ดานินการจริง
จานวนงิน
ิบาที

ยุทธศาสตร์ที่ ํ
-การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน

- ดຌานบริการชุมชนละสังคม

-ผนงานคหะละชุมชน

กองชาง

กองชาง

ํ๒
๎๕

๎ุ๒๏๎ุํ๓์
๒ุ๐๒๔ุ์์์

ยุทธศาสตร์ทีไ ๎
-การพัฒนาดຌานศรษฐกิจละการกຌเขปัญหา
ความยากจน

-ดຌานบริการชุมชนละสังคม

-ผนงานคหะละชุมชน
-ผนงานสรຌางความขຌมขใงของชุมชน

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ

๓
ํ๐

๒๎๎ุ์๔๑
๕๓๓ุ์๏๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๏
-การพัฒนาดຌานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ละการกีฬา

-ดຌานบริหารทัไวเป

-ผนงานศาสนาละวัฒนธรรม

-ดຌานบริการชุมชนละสังคม

-ผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

๎๏
ํ๐

๕ุ๒๕์ุ๐๓๔
ํุ๐๐๒ุ๏๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๐
-การพัฒนาดຌานสังคมละสาธารณสุข

-ดຌานบริหารทัไวเป
-ดຌานการด้านินงานอืไน

-ผนงานบริหารทัไวเป
-ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น
-ผนงานงบกลาง

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

๎๑
๔

๎ุ๔๕์ุํ๎๔
๐๎์ุ๏๐๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
-การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
-การพัฒนาดຌานการมืองละการบริหารละการ
พัฒนาบุคลากรของทຌองถิไน

-ดຌานบริการชุมชนละสังคม

-ผนงานสาธารณสุข

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ํ๒

๎ุ๒๏๎ุํ๓์

-ดຌานบริหารทัไวเป
-ดຌานการด้านินงานอืไน

-ผนงานบริหารทัไวเป
-ผนงานรักษาความสงบภาย฿น
-ผนงานงบกลาง

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

๐๔
ํ์
๕
๎ํ๕

ํ๐ุ๕๑ํุํ๓๒
๓๐๎ุ๔๔์
ํ๕ุ์๏๑ุ๕๎๕
๒๎ุ๑์๔ุ๓๑๐

รวม

- ดຌานศรษฐกิจ

-ผนงานอุตสาหกรรมละการยธา

-ดຌานการด้านินงานอืไน

-ผนงานการกษตร
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๓.๑.๒ ผลของการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตั ิที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนอุดหนุนให้องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็ นหน่วยดาเนินการ (แบบ ผ.๐๒)
ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่ดาเนินการ
จริ ง (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณที่
ดาเนินการจริ ง

๑

พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมเด็ก
นักเรี ยนและเยาวชนในตาบล
กวางโจน ตามศาสตร์พระราชา
โรงเรี ยนบ้านหนองกุง
ค่ายยุวชนเรี ยนรู ้การดาเนินชีวิต
โรงเรี ยนบ้านดอนจาปา

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนมี
ความรู ้และเข้าใจใน
ศาสตร์พระราชามากขึ้น

นักเรี ยนสังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ตาบลกวางโจน

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
การดาเนินชีวิต

ค่ายภาษาอังกฤษน่ารู ้สู่อาเซียน
โรงเรี ยนชุมชนบ้านบัวพัก
เกวียน
ร่ วมแข่งขันกีฬาภายในกลุ่ม
ตาบลกวางโจน โรงเรี ยนคุรุ
ราษฎร์วิทยา
จัดการแข่งขันพัฒนาการและ
ทักษะทางวิชาการ โรงเรี ยน
บ้านสวนอ้อย

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

๒
๓

๔

๕

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่ได้รับจริ ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โ ร ง เรี ย น บ้ า น
หนองกุง

๘๐,๐๐๐

ร้อยละของ
เด็กนักเรี ยนได้
นักเรี ยนที่ได้รับ ความรู ้มากขึ้น
ความรู ้

กองการศึกษา

นักเรี ยนสังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ตาบลกวางโจน

๗๐,๐๐๐

เด็กนักเรี ยนได้
ความรู ้มากขึ้น

กองการศึกษา

โรงเรี ยนบ้าน
ดอนจาปา

นักเรี ยนสังกัด สพฐ ใน
พื้นที่ตาบลกวางโจน

๘๐,๐๐๐

ร้อยละของ
นักเรี ยนที่ได้รับ
ความรู ้
ร้อยละของ
นักเรี ยนที่ได้รับ
ความรู ้

เด็กนักเรี ยนได้
ความรู ้มากขึ้น

กองการศึกษา

โรงเรี ยนชุ ม ชน
บ้านบัวพักเกวียน

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้เวลา นักเรี ยนสังกัด สพฐ ใน
ว่างในการออกกาลังกาย พื้นที่ตาบลกวางโจน

๗๐,๐๐๐

ร้อยละของ
นักเรี ยนที่เข้า
ร่ วมกิจกรรม

เด็กนักเรี ยนได้
ออกกาลังกาย

กองการศึกษา

โ ร ง เ รี ย น คุ รุ
ราษฎร์วิทยา

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ นักเรี ยนสังกัด สพฐ ใน
การดาเนินชีวิตและทักษะ พื้นที่ตาบลกวางโจน
ทางวิชาการ
รวม

๘๐,๐๐๐

ร้อยละของ
นักเรี ยนที่เข้า
ร่ วมกิจกรรม

เด็กนักเรี ยนได้
ความรู ้มากขึ้น

กองการศึกษา

โ ร ง เรี ย น บ้ า น
สวนอ้อย

๓๘๐,๐๐๐
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ส่ วนที่ ๓
ผลกำรวิเครำะห์ กำรติดตำมและประเมินผล
.......................................

๑. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพื่อควำมสอดคล้ องแผนพัฒนำท้ องถิ่นสี่ ปี

๑.๑สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เมื่ อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๖๒ เป็ นดังนี้
ลำดับ
๑
๒
๓

คะแนน
เต็ม
ข้อ มู ล สภาพทั่ว ไปและข้อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
๒๐
ตาบลกวางโจน
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๑๕
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนในเขตจังหวัด
๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จงั หวัด
๑๐
๓.๔ วิสยั ทัศน์
๕
๓.๕ กลยุทธ์
๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๕
๓.๘ แผนงาน
๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม
๕
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
๕
รวมคะแนน ๑๐๐
ประเด็นพิจำรณำ

คะแนน ร้ อยละของ
ที่ได้ คะแนนเต็ม
๑๙.๐๐
๑๙
๑๔
๕๗
๘
๘
๘
๔
๕
๕
๕
๕
๔
๕
๙๐

๑๔.๐๐
๕๗.๐๐
๘.๐๐
๘.๐๐
๘.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๙๐
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๑.๒ ข้ อมูลสภำพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐำน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนในแต่ละประเด็นเป็ นดังนี้
ลำดับ

ประเด็นพิจำรณำ

๑

ข้อ มู ล สภาพทั่ว ไปและข้อ มู ล พื้ น ฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ ข้อ มูล เกี่ ยวกับด้านกายภาพ เช่ น ที่ต้ งั
ของหมู่ บ ้า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่ าไม้
ฯลฯ ด้านการเมือ ง/การปกครอง เช่ น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
๑.๒ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ป ระชาก ร แล ะช่ ว ง อ ายุ แ ล ะจ าน ว น
ประชากร ฯลฯ
๑.๓ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพทางสั งคม เช่ น
การศึกษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
๑.๔ ข้อ มูล เกี่ ยวกับ ระบบบริ การพื้ น ฐาน
เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้ า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
๑.๕ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว์ การ
บริ ก าร การท่ อ งเที่ ยว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ชย์/กลุ่ ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)
๑.๖ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ศาส น า ประเพ ณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถื อศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น ภาษา
ถิ่ น สิ น ค้าพื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ทีไ่ ด้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๓

๓

๑๕

๒

๒

๑๐

๒

๒

๑๐

๒

๒

๑๐

๒

๒

๑๐

๒

๒

๑๐

๓

๓

๑๕

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน
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ลำดับ
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๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น น้ า ป่ าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
๑.๘ การสารวจและจัดเก็บข้อ มู ล เพื่อ การ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรื อการใช้ขอ้ มูล
จปฐ.
๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รู ปแบบ
วิ ธี ก าร แ ล ะ ก ารด าเนิ น ก ารป ร ะชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่ วม
คิด ร่ ว มทา ร่ ว มตัดสิ นใจ ร่ ว มตรวจสอบ
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า
ปรึ กษ าห ารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ เพื่ อ
แก้ปั ญ หาส าหรั บ การพัฒ นาท้อ งถิ่ น ตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน

รวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๒

๒

๑๐

๒

๑

๕

๓

๓

๑๕

๒๐

๑๙

๙๕

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน

สรุ ป ความเห็ น และข้อ เสนอแนะในภาพรวมของข้อ มู ล สภาพทั่วไปและข้อ มู ล พื้น ฐานของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน
พบว่าข้อมูลสภาพทัว่ ไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ
การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริ การพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ
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๑.๓ กำรวิเครำะห์ สภำวกำรณ์และศักยภำพ
ลำดับ

๒

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๒

๒

๑

๑๓.๓๓

๑๓.๓๓

๒

๑

๑

๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรื อน การส่ งเสริ มอาชี พ กลุ่ มอาชี พ กลุ่ มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ว่ั ไป เป็ นต้น

๒

๖.๖๖

๖.๖๖

๒.๕ การวิเ คราะห์ สิ่ งแวดล้อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภู มิศาสตร์ กระบวนการ
ห รื อสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น การประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา
๒.๖ ผลการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปั จจุ บ ันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิ ค SWOT
Analysis ที่ อาจส่ งผลต่ อการด าเนิ นงานได้แก่ SStrength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness (จุ ดอ่ อ น ) OOpportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

๒

๑

๑

๒

๖.๖๖

๖.๖๖

ประเด็นพิจำรณำ

กำรวิเครำะห์ สภำวกำรณ์ และศักยภำพ
๒.๑ การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนใน
เขตจังหวัด ยุท ธศาสตร์ ข ององค์ก ารบริ หารส่ ว น
ต าบลกวางโจน นโยบายของผู บ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ น
รวมถึงความเชื่ อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
Thailand ๔.๐

๒.๒ การวิเคราะห์ ก ารใช้ผงั เมือ งรวมหรื อ ผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน
ก า ร ศึ ก ษ า ส า ธ า ร ณ สุ ข ค ว า ม ย า ก จ น
อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี
จารี ต ประเพณี วัฒ นธรรม ภู มิปัญ ญาท้อ งถิ่ น
เป็ นต้น

คะแนน
เต็ม

๑๕
๒

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน
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ลำดับ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๒.๗ สรุ ป ประเด็น ปั ญ หาและความต้อ งการของ
ประชาชนเชิ งพื้ น ที่ มี ก ารน าเสนอปั ญ หา ค้น หา
สาเหตุของปัญ หาหรื อ สมมติฐานของปัญ หา แนว
ทางการแก้ไขปั ญ หาหรื อ วิธีก ารแก้ไขปั ญ หา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

๒

๒

๑๓.๓๓

๒.๘ สรุ ปผลการดาเนิ นงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ แล ะก ารเบิ ก จ่ ายงบ ป ระ มาณ ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุ ป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิ ก จ่ ายงบประมาณ การประเมิ น ผลการน า
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ไปปฏิ บ ัติ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ
และการประเมิน ประสิ ทธิ ผลของแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
๒ .๙ ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก ก ารด าเนิ น งาน ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุ ปปั ญหา
อุ ปสรรคการด าเนิ นงานที่ผ่านมาและแนวทางการ

๑

๑

๖.๖๖

๑

๑

๖.๖๖

รวม

๑๕

๑๔

๙๓.๓๔

ประเด็นพิจำรณำ

แก้ไข ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผน

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน ได้มีการ
นาเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนาไปเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์เพีอ่ วางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
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๑.๔ ยุทธศำสตร์
ลำดับ

๓

ประเด็นพิจำรณำ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

ยุทธศำสตร์

๖๕

๓.๑ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ หารส่ ว น ต าบล
กวางโจน สอดคล้ อ งกั บ สภ าพ สั ง ค ม เศรษฐกิ จ
สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปั ญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒ นาที่ ส อดคล้อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และThailand ๔.๐

๑๐

๘

๑๒.๓๑

๓.๒ ยุทธศาสตร์ ข ององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล
กวางโจนในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
สภาพสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อ มของท้อ งถิ่ น
และยุทธศาสตร์จงั หวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒ ๐ ปี แผนพั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จงั หวัด
สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่ งมีล ักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลกวางโจนต้อ งการจะเป็ นหรื อ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศัก ยภาพที่ เป็ นลัก ษณะเฉพาะขององค์ก าร
บริ หารส่ วนต าบลกวางโจน และสั ม พัน ธ์ ก ั บ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐

๘

๑๒.๓๑

๑๐

๘

๑๒.๓๑

๕

๔

๖.๑๕

๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็ นช่อ งทาง วิธีการ ภารกิจหรื อสิ่ งที่
ต้อ งทาตามอ านาจหน้าที่ข ององค์ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบลกวางโจนที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรื อแสดงให้เห็ นถึงความชัดเจนใน
สิ่ งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ นั

๕

๕

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผน

๗.๖๙
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ลำดับ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้ าประสงค์ข องแต่ ล ะประเด็ น กลยุท ธ์มี ค วาม
สอดคล้อ งและสนับสนุ นต่อ กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้ น
มุ่งหมายสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ชดั เจน

๕

๕

๗.๖๙

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งมัน่ อันแน่ วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่ น
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจน ซึ่ งเกิ ด จากศัก ยภาพของพื้ น ที่ จ ริ ง ที่ จ ะ
นาไปสู่ ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

๕

๕

๗.๖๙

๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคต
กาหนดจุ ดมุ่ งหมายในเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ งหรื อ แผนงานที่
เกิ ดจากเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้ าหมาย กลยุทธ์ จุด ยืน
ทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ หารส่ วน
ต าบลกวางโจนที่ มี ค วามชั ด เจน น าไปสู่ การจัด ท า
โครงการพัฒนาท้อ งถิ่น ในแผนพัฒนาท้อ งถิ่น สี่ ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม
ความเชื่ อ มโยงองค์ร วมที่ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาท้อ งถิ่ น ที่
เกิ ด ผลผลิ ต /โครงการจากแผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
Thailand๔.๐ แผนพัฒ นาภาค/แผนพัฒ นากลุ่ มจัง หวัด /
แผนพัฒนาจังหวัด ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกวางโจนในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน

๕

๕

๗.๖๙

๕

๔

๖.๑๕

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็ นผลผลิตที่เป็ นชุดหรื อเป็ น
โครงการที่เป็ นชุด กลุ่มหรื ออันหนึ่ งอันเดียวกัน
ลัก ษณะเดี ยวกัน เป็ นต้น เพื่ อ นาไปสู่ ก ารจัดท า
โครงการเพื่ อพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวม

๕

๕

๗.๖๙

๖๕

๕๗

๘๗.๖๙

ประเด็นพิจำรณำ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน
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สรุ ปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน มีความสัมพันธ์กบั แผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๒. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้ องแผนพัฒนำท้ องถิ่นสี่ ปี

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็ นดังนี้

ลำดับ

๑
๒
๓
๔
๕

ประเด็นพิจำรณำ

การสรุ ปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีไปปฏิบตั ิใน เชิงปริ มาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีไปปฏิบตั ิใน เชิงคุณภาพ

แผนงานและยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรื อการเสริ มสร้างให้
ประเทศชาติมน่ั คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืนภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ทีไ่ ด้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๕

๙
๙
๙
๘
๕๗
๕
๕
๕

๙.๐๐
๙.๐๐
๙.๐๐

๕
๕

๔
๔

๕
๕
๕

๔
๕
๕

๕

๕

๕
๕

๕
๕

๕
๑๐๐

๕
๙๒

๕๗.๐๐

๙๒.๐๐
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๒.๒ กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจนในแต่ละประเด็นเป็ นดังนี้
ลำดับ

๑

คะแนน
เต็ม

ประเด็นพิจำรณำ

กำรสรุปสถำนกำรณ์ กำรพัฒนำ

เป็ นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลกวางโจน (ใช้การ
วิ เค ร า ะ ห์ SWOT Analysis/ Demand

๑๐

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๙

๙๐.๐๐

๙

๙๐.๐๐

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน

มีการวิเคราะห์ SWOT
ครอบคลุม

( Demand Analysis) / Global Demand
แ ล ะ Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้ านสั งคม ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม)

รวม

๑๐

๒.๓ กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้ องถิ่นสี่ ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ
ลำดับ

ประเด็นพิจำรณำ

๒

กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้ องถิ่ นสี่ ปีไปปฏิ บัติในเชิ ง
ปริ มำณ
๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตวั เลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วดั ผล
ในเชิงปริ มาณ เช่น การวัด จานวนโครงการ กิ จกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็ นไปตามที่ต้ งั เป้ าหมายเอาไว้
หรื อไม่จานวนที่ดาเนิ นการจริ งตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่
จานวนที่ไม่สามารถดาเนิ นการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิ บ ายได้ต ามหลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้

๒.๒ วิเคราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการใน เชิงปริ มาณ (Quantitative)

รวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๑๐

๙

๙๐.๐๐

๕

๕

๕๐.๐๐

๕

๔

๔๐.๐๐

๑๐

๙๐

๙๐.๐๐

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผน
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๒.๔ กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้ องถิ่นสี่ ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ
ลำดับ

ประเด็นพิจำรณำ

๓

กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้ องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใิ น
เชิงคุณภำพ

๓.๑ การประเมินประสิ ทธิ ผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณ ภาพ
คือการน าเอาเทคนิ คต่ าง ๆ มาใช้เพื่ อวัดว่าภารกิ จ โครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนิ นการในพื้นที่น้ นั ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรื อไม่และเป็ น ไปตามอานาจหน้ าที่
หรื อไม่ ประชาชนพึงพอใจหรื อไม่ สิ่ งของ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ การ
ดาเนิ น การต่ าง ๆ มีสภาพหรื อลักษณะถู กต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้ก ารได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ห รื อ ไม่ ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิ บ ั ติ ร าชการที่
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนการปฏิบตั ิราชการ
ตามที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณมาด าเนิ นการ รวมถึ ง สามารถ
เทียบเคียงกับส่ วนราชการหรื อหน่ วยงาน

๓.๒ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

รวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๑๐

๙

๙๐

๕

๕

๕๐

๕

๔

๔๐

๑๐

๙

๙๐.๐๐

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของคะแนน
เต็ม

๘
๔

๘๐.๐๐
๔๐.๐๐

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน

๒.๕ แผนงำนและยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
ลำดับ

๔

ประเด็นพิจำรณำ

แผนงำนและยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ

๑๐
๕

๔.๒ วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิ ดจากด้ านต่ าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาความยากจน หลักประชารัฐ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงท้องถิ่ น (ด้านการเกษตรและแหล่ งน้ า) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP)

๕

๔

๔๐.๐๐

รวม

๑๐

๘

๘๐.๐๐

๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
กวางโจนในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่ การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /
Global Demand/Trend หรื อหลักการบูรณาการ(Integration) กับ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนที่มีพ้นื ที่ติดต่อกัน
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๒.๖ โครงกำรพัฒนำ
ลำดับ

๕

ประเด็นพิจำรณำ

โครงกำรพัฒนำ
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็ นโครงการที่มี วตั ถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนและ
ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาบรรลุ ตามวิ สั ยทัศน์ ข อง
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลกวางโจนที่ ก าหนดไว้ ชื่ อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง อ่ านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

คะแนน
เต็ม

๖๐
๕

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๕

๘.๓๓

๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มีวตั ถุ ประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับความเป็ นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุ ผล วิธีการ
ดาเนิ นงานต้องสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ มี ค วาม
เป็ นไปได้ชดั เจน มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง

๕

๕

๘.๓๓

๕.๓ เป้ าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ค วามชัด เจน
นาไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็ นทิศทางที่ตอ้ งไปให้
ถึ ง เป้ า หมายต้อ งชัด เจน สามารถระบุ จ านวนเท่ า ไร
กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน และระยะเวลาด าเนิ น งานอธิ บ ายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้ จะทาที่ไหน เริ่ มต้นในช่ วงเวลาใด
และจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ กลุ่ มเป้ า หมายของโครงการ
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

๕

๕

๘.๓๓

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี

๕

๔

๖.๖๗

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมัน่ คง (๒)
การสร้า งความสามารถในการแข่ งขัน (๓) การพัฒ นา
และเสริ มสร้างศัก ยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (๖) การ
ปรับสมดุ ล และพัฒ นาระบบการบริ หารจัด การภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน
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ลำดับ

ประเด็นพิจำรณำ

๕.๕ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง (๒) ยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้ าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริ งจังใน ๕ ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็ นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้สูง (๒)
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่ วงวัยและการปฏิ รูประบบ
เพื่ อสร้ างสังคมสู งวัยอย่างมีคุ ณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็ นเมือง (๕) การสร้างความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (๖) การ
บริ หารราชการแผ่นดินที่มีประสิ ทธิภาพ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
โครงการมีลกั ษณะหรื อสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ Value–Based Economy
หรื อเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้
มาก เช่ น (๑) เปลี่ ยนจากการผลิ ต สิ นค้า โภคภัณ ฑ์
ไปสู่ สิ นค้ า เชิ ง นวัต กรรม (๒ ) เปลี่ ย นจากการ
ขับ เคลื่ อ นประเทศด้ว ยภาคอุ ตสาหกรรม ไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อ นด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสิ นค้า
ไปสู่ ก ารเน้น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ งโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา แล้ว
ต่ อ ยอดความได้เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เช่ น ด้า น
เกษตร เทคโนโลยีชี ว ภาพ สาธารณสุ ข วัฒ นธรรม
ฯลฯ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

๕

๔

๕

๔

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผน

๖.๖๗

๖.๖๗

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ประจ้าปีงบประมาณ ๎๑๒๎ องค์การบริหารสวนตาบลกวางจน

40

ลำดับ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ทีไ่ ด้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
โครงการพัฒ นาท้อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้อ งกับ ห้ ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อ
ขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นเสมื อ นหนึ่ งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ งไม่สามารถแยกส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ งออกจากกัน ได้ นอกจากนี้ โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็ นโครงการเชื่อมต่อหรื อเดินทาง
ไปด้ว ยกันกับยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ได้ก าหนดขึ้ น ที่
เป็ นปัจจุบนั

๕

๕

๘.๓๓

๕.๘ โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อการ
เสริ มสร้างให้ประเทศชาติมน่ั คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ เป็ นโครงการที่ ด าเนิ นการภายใต้พ้ื นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนิ นการเองหรื อร่ วมดาเนิ นการ เป็ น
โครงการต่ อยอดและขยายได้ เป็ นโครงการที่ ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ซึ่ งมีลกั ษณะที่จะให้ทอ้ งถิ่นมี
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นท้องถิ่ นที่พฒ
ั นาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึ งถึง
หลักสาคัญ ๕ ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความ
ประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
(๓) ความมี ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) (๔) ความยุติ ธรรม
(Equity) (๕) ความโปร่ งใส (Transparency)

๕

๕

๘.๓๓

๕

๕

๘.๓๓

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่ อ การพัฒ นา
ต้อ งให้ ส อดคล้อ งกับ โครงการถู ก ต้อ งตามหลั ก
วิ ช าการทางช่ า ง หลัก ของราคากลาง ราคากลาง
ท้อ งถิ่ น มี ค วามโปร่ งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรื อ ไม่ต่ ากว่าร้ อ ยละห้ าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ ายในข้อ บัญ ญัติ /เทศบัญ ญัติ เงิ น
สะสม หรื อรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรู ปแบบอื่น ๆ

๕

๕

๘.๓๓

ประเด็นพิจำรณำ
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ลำดับ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้ อยละของ
คะแนนเต็ม

๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับมี ก ารกาหนดดั ช นี ช้ ี วัด ผลงาน (Key
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้
(measurable) ใช้บ อกประสิ ทธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บ อกประสิ ทธิ ภ าพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การ
กาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่ส่ิ งที่ได้รับ (การคาดการณ์
คาดว่าจะได้รับ)

๕

๕

๘.๓๓

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ผลที่ได้รับ เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้ น ได้จ ริ งจากการ
ด าเนิ น ก ารต าม โค รงก า รพั ฒ น า ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ ังไว้ การ
ได้ ผ ลห รื อผล ที่ เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ ากั บ
วัตถุประสงค์หรื อมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ ง
การเขี ยนวัตถุ ประสงค์ควรค านึ งถึ ง (๑) มี
ความเป็ นไปได้และมี ค วามเฉพาะเจาะจง
ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมิน ผลระดับ ของความสาเร็ จได้ (๓)
ระบุ ส่ิ งที่ ต้อ งการด าเนิ น งานอย่างชัด เจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่ สุ ด และสามารถ
ปฏิ บตั ิ ได้ (๔) เป็ นเหตุ เป็ นผล สอดคล้อ ง
กับความเป็ นจริ ง (๕) ส่ งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้

๕

๕

๘.๓๓

๖๐

๕๗

๙๕.๐๐

ประเด็นพิจำรณำ

รวม
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๓.กำรติดตำมและประเมินผลตำมแบบต่ ำง ๆ ของกรมส่ งเสริม
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบกำรกำกับกำรจัดทำแผนพัฒนำท้ องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

คำชี้แจง : เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่ อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลกวำงโจน
ประเด็นกำรประเมิน

๑. คณะกรรมกำรพัฒนำท้ องถิ่น
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่ วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่ วมจัดทาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. กำรจัดทำแผนพัฒนำท้ องถิน่
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาจัดทา ฐานข้อมูล

๒.๒ มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๔ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
๒.๑๑ มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๒ มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีกำรดำเนินกำร

ไม่มกี ำรดำเนินกำร
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แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประเมินปี ละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปี งบประมาณนั้นๆ
ส่ วนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.๑ ชื่ อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลกวำงโจน
ส่ วนที่ ๒ ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและโครงกำรในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕๖๑

ยุทธศำสตร์

จำนวน งบประมำณ

๒๕๖๒
จำนวน

๒๕๖๓

งบประมำณ

จำนวน

งบประมำณ

๒๕๖๔
จำนวน

งบประมำณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การแก้ไขปั ญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริ หารและการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น

รวม

หมายเหตุ : ส่ วนรายละเอียดอยูห่ น้าที่ ๔๕

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ประจ้าปีงบประมาณ ๎๑๒๎ องค์การบริหารสวนตาบลกวางจน
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุ ข
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หารและ
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
รวม

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำสำมปี

จำนวนโครงกำร
คิดเป็ นร้ อยละ
บรรจุใน
ของโครงกำรที่ปรำกฏในแผนฯ
ข้ อบัญญัติ

๓๕

๑

๒.๘๖

๑๓๙

๕๑

๓๖.๖๙

๒๘

๘

๒๘.๕๗

๖๑

๒๒

๓๖.๐๗

๗

๕

๗๑.๔๓

๒๗๐

๘๗

๓๒.๒๒

๑
๒

สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รำยกำร
โครงกำร
งบประมำณ
โครงกำรทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้
(....... โครงกำร)
คิดเป็ นร้ อยละของ
คิดเป็ นร้ อยละของ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ข้ อบัญญัติ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ

๓

สามารถดาเนินการได้

ลำดับที่

รายงานครงการที่ลงนาม฿นสัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๒
ิการดานินการละการบิกจายงบประมาณี
ขຌอมูลจาก e-plan มนูรายงาน ิA๙ี

การติดตามละประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไน ประจ้าปีงบประมาณ ๎๑๒๎ องค์การบริหารสวนตาบลกวางจน
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เงินเดือน
(ฝ่ ำยกำรเมือง)

รวม

42,200
3,268,800
86,400
514,080
42,120
1,258,600
24,000
183,000
4,434,900
203,600
174,000
90,000

42,200
3,268,800
86,400
514,080
42,120
3,764,000
452,000
547,000
9,530,400
203,600
342,000
150,000

42,120
3,239,040
86,400
514,080
42,120
1,184,114
0
81,080
3,405,606
197,940
159,200
16,644

80
29,760
0
0
0
81,786
24,000
94,620
539,294
5,660
14,800
73,356

320,000

550,000

1,800

318,200

แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป

แผนงำน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
งบบุคลำกร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง +7,300
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง -7,300
(ฝ่ ำยประจำ) เงินเดือนพนักงาน -490,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่ำตอบแทน ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น-40,000 +365,200

งบประมำณ
คงเหลือ

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

งบประมำณที่ใช้

ด้ ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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งบดำเนินงำน

ค่ำใช้ สอย

ค่าเช่าบ้าน -65,200
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริ การ -200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ +500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ อบต.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ หรื อ
เลือกตั้งซ่อมต่างๆ -740,000
ค่าใช้จ่ายเป็ นของขวัญ ของรางวัล ในการจัดนิทรรศการต่างๆ
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สาหรับวันสาคัญต่างๆ ฯลฯ
ค่าสารวจตรวจสอบเขตที่สาธารณะภายในตาบล
โครงการจ้างเหมาการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน +150,000

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณงานป้องกันติดถนน 201 +40,000
โครงการป้องก้นและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพการทางาน คณะผูบ้ ริ หาร พนักงาน อบต.
กวางโจน +100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการทางาน คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง อบต.กวางโจน

372,000
25,000
885,600
370,000
20,000
600,000
20,000

562,400
100,000
2,399,600
420,000
20,000
900,000
20,000

240,200
0
607,064
707,200
6,850
411,707
10,720

66,600
25,000
78,536
162,800
13,150
188,293
9,280

800,000

800,000

0

60,000

5,000
5,000
50,000
300,000
150,000
200,000
200,000

5,000
5,000
50,000
300,000
150,000
200,000
200,000

0
3,000
16,650
450,000
190,000
186,800
194,330

0
2,000
33,350
0
0
13,200
5,670

100,000

100,000

169,500

30,500

400,000

400,000

370,250

29,750
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ค่ ำสำธำรณูปโภค

โครงการวันท้องถิ่นไทย
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม+ 200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น +100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว + 50,000
วัสดุก่อสร้าง (รายการใหม่)
วัสดุการเกษตร -30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน -50,000
ค่าบริ การสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
ค่าบริ การโทรศัพท์
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
จัดซื้อเก้าอี้ไว้บริ การประชาชน
จัดซื้อเครื่ องปรับอากาศ
จัดซื้อเครื่ องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรื อชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สานักงาน

20,000
350,000
100,000
30,000
405,000
100,000
30,000
50,000
30,000
415,000
170,000
450,000
13,000
25,000
45,000
25,000
11,800
97,200
162,000
32,000

20,000
930,000
220,000
80,000
420,000
150,000
30,000
55,000
35,000
545,000
170,000
500,000
13,000
25,000
45,000
25,000
11,800
97,200
162,000
64,000

0
489,346
39,200
20,705
459,803
131,706
13,162
0
0
187,336
92,235
419,331
392
17,545
43,500
24,500
11,800
96,000
160,000
32,000

20,000
60,654
60,800
9,295
40,197
18,294
16,838
20,000
30,000
177,663
77,765
30,669
12,600
7,455
1,500
500
0
1,200
2,000
0
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งบรำยจ่ ำยอื่น

รำยจ่ ำยอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์เลเซอร์ หรื อ ชนิด LED ขาวดา
จัดซื้อเครื่ องสารองไฟ
จัดซื้อเครื่ องตบดิน
จัดซื้อเครื่ องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งงานป้องกัน
ค่าจัดซื้อเครื่ องขยายเสี ยงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน
จัดซื้อเครื่ องสูบน้ า
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 50 นิ้ว
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ %

7,900
2,600
5,000
21,000
12,000
35,000
6,000
13,400
13,100
17,800
30,000
25,000
10,000

7,900
2,600
10,000
21,000
12,000
35,000
6,000
13,400
13,100
17,800
30,000
25,000
10,000

17,874,100

71,000,000

25.17%

100%

7,900
2,600
5,000
20,800
12,000
35,000
6,000
13,300
13,100
17,500
20,000
25,000
0

0
0
0
200
0
0
0
100
0
300
10,000
0
10,000

14,951,176 2,507,715
21.05%

3.53%
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ค่ำวัสดุ

แผนงำน
โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) - 30,000
โครงการฝึ กซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกลุ่มโซนนิ่งที่ 11
โครงการเพิม่ ศักยภาพ (RTI) -50,000
โครงการแม่บา้ นดับเพลิง
โครงการอบรมให้ความรู ้การดับเพลิงสถานศึกษาโรงเรี ยนในเขตตาบล
โครงการอบรมให้ความรู ้ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร.ตาบลกวางโจน +80,000
โครงการอบรมอาสาสมัครกูช้ ีพกูภ้ ยั +40,000
วัสดุเครื่ องแต่งกาย
จัดซื้อครุ ภณั ฑ์เครื่ องดับเพลิง
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ %

60,000
25,000
50,000
30,000
50,000
20,000
200,000
200,000
40,000
40,000
715,000
1.00%

รวม

60,000
25,000
50,000
30,000
50,000
20,000
200,000
200,000
80,000
40,000
71,000,000
100%

27,420
25,000
0
30,000
50,000
14,900
277,360
240,000
39,000
39,200
742,880
1.04%

งบประมำณคงเหลือ

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ
ภำยใน

งบประมำณที่ใช้

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

2,580
0
0
0
0
5,100
2,640
0
0
800
11,120
0.01%
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แผนงำน

แผนงำนกำรศึกษำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(ฝ่ ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น +288,170
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ -30,000
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริ การ +12,000 , -20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -25,000
ค่ำใช้ สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -72,700
โครงการกิจกรรมด้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา
โครงการค่ายภาษาอังกฤษน่ารู ้สู่อาเซียน ( อุดหนุนส่วนราชการ )

รวม

1,172,880
245,000
33,480
3,207,080
42,000

งบประมำณคงเหลือ

งบ/หมวด/ประเภท
รำยจ่ ำย

งบประมำณที่ใช้

ด้ ำนบริกำรชุมชนและสั งคม
แผนงำนกำรศึกษำ

1,193,200
378,000
168,000
3,323,700
42,000

1,193,200
378,000
168,000
3,323,700
42,000

20,320
133,000
134,520
116,620
0

80,000

550,000

368,170

368,170

56,400
30,000
214,000
25,000
250,000
60,000
80,000

562,400
100,000
2,399,600
420,000
900,000
60,000
80,000

56,400
0
205,740
0
177,228
0
80,000

0
0
260
0
72
60,000
0
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โครงการค่ายยุวชนเรี ยนรู ้การดาเนินชีวติ (อุดหนุนส่วนราชการ)
โครงการจัดแข่งขันพัฒนาการและทักษะทางวิชาการ (อุดหนุนส่ วนราชการ)

โครงการจัดงานส่งเสริ มและพัฒนาเด็กและเยาวชน
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
โครงการนาน้องหนูสู่โลกกว้าง + 50,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เด็กและเยาวชนในตาบลกวางโจน ( อุดหนุน)

โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

โครงการอาหารกลางวัน -93,000
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม+ 150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์-62,100
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว -37,970
ค่าอาหารเสริ ม (นม) +32,100
วัสดุสานักงาน +35,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล -21,500
ค่าไฟฟ้า -38,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยน +21,000
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%

70,000
80,000
100,000
377,400
150,000
80,000
60,000
142,380
1,087,800
60,000
70,000
10,000
50,000
2,629,000
50,000
30,000
50,000
4,284,000
15,280,880
21.52%

70,000
70,000
80,000
80,000
100,000
100,000
377,400
377,400
200,000
200,000
80,000
80,000
60,000
60,000
126,800
142,380
994,260
1,087,800
930,000
0
220,000
3,830
0
420,000
8,340
150,000
2,661,100 2,661,013.06
545,000
84,708
8,052
30,000
11,707.35
500,000
4,305,000
4,284,000
71,000,000 9,690,478.41
13.64%
100%

0
0
0
0
0
0
0
15,580
540
210,000
4,070
10,000
3,690
87
292
448
293
0
673,502
0.94%
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งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือน เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(ฝ่ ำยประจำ) เงินเดือนพนักงาน - 405,000
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่ำตอบแทน

งบดำเนินงำน
ค่ำใช้ สอย

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น +10,700

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ +20,000
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า และแมว ในตาบล -100,000
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน +400,000
โครงการส่ งเสริ มการให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและขยะรี ไซเคิลการคัดแยกขยะ ในชุมชน

โครงการอบรมการให้ความรู ้การจัดการสิ่งแวดล้อมในตาบล
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า (รายการใหม่)

แผนงำน
สำธำรณสุ ข
611,400
72,000
733,500
42,000
30,000
50,000
42,000
20,000
700,000
30,000
50,000
100,000
350,000
50,000
10,000
100,000

รวม
3,764,000
547,000
9,530,400
342,000
150,000
550,000
562,400
100,000
2,399,600
30,000
50,000
100,000
350,000
50,000
10,000
100,000

413,753
37,921
146,760
0
0
0
12,000
23,760
545,219
16,592
49,000
0
721,680
50,000
0
76,700

งบประมำณคงเหลือ

แผนงำน

งบประมำณที่ใช้

แผนงานสาธารณสุข

197,647
34,079
181,740
42,000
30,000
60,700
30,000
16,240
154,781
13,408
1,000
0
28,320
0
10,000
23,300
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ค่ำวัสดุ

โครงการอบรมให้ความรู ้การกาจัดน้ าเสียในชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู ้ถุงพลาสติกแลกไข่
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเครื่ องแต่งกาย -10,700
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรื อการแพทย์
วัสดุสานักงาน +10,000
จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สานักงาน
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรื อ ชนิด LED ขาวดา
จัดซื้อเครื่ องสารองไฟ
ค่าจัดซื้อรถยกแฮนลิฟ +25,000
ค่าจัดซื้อถังขยะอันตราย ขนาด 120 ลิตร
ค่าจัดหาที่เก็บขยะรี ไซเคิล
จัดซื้อถังขยะพลาสติกทัว่ ไป ขนาด 120 ลิตร
เงินอุดหนุนเอกชน
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%

20,000
20,000
200,000
40,000
20,000
250,000
10,000
14,000
32,000
7,900
2,600
5,000
25,000
17,100
17,100
95,000
360,000

20,000
20,000
930,000
80,000
220,000
550,000
545,000
14,000
64,000
7,900
2,600
10,000
20,000
17,100
17,100
95,000
410,000

4,126,600 71,000,000
5.81%

100%

20,000
20,000
62,900
15,235
16,850
99,000
12,058
14,000
32,000
7,900
2,600
5,000
0
17,100
17,100
95,000
360,000

0
0
137,100
14,065
3,150
151,000
7,942
0
0
0
0
0
25,000
0
0
0
0

2,890,128 1,161,472
4.07%

1.63%
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งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเดือน เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(ฝ่ ำยประจำ) เงินเดือนพนักงาน
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -10,000
โครงการ อบต.กวางโจน ต้านภัยหนาว
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม -20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ -10,000
รายจ่ายเพือ่ ให้มาซึ่งบริ การ +30,000
วัสดุสานักงาน +10,000
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%

รวม

130,800 3,764,000
24,000
547,000
329,800 9,530,400
42,000
342,000
50,000
550,000
42,000
562,400
20,000
100,000
20,000
420,000
50,000
900,000
100,000
100,000
20,000
930,000
20,000
220,000
30,000
30,000
20,000
545,000
898,600 71,000,000
1.26%

100%

งบประมำณคงเหลือ

แผนงำนสั งคม
สงเครำะห์

แผนงำน

งบประมำณทีใ่ ช้

แผนงานสังคมสงเคราะห์

127,680
24,000
320,640
42,000
0
36,000
0
0
10,492
0
0
10,000
25,000
26,273
622,085

3,120
0
9,160
0
50,000
6,000
20,000
0
29,508
100,000
0
10,000
5,000
3,727
236,515

0.87%

0.33%
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งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -100,000
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
(ฝ่ ำยประจำ)
เงินเดือนพนักงาน -100,000
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่ำตอบแทน

งบดำเนินงำน
ค่ำใช้ สอย

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น+50,000

ค่าเช่าบ้าน -50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริ การ -583,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา ค่าที่พกั ค่าพาหนะ -40,000
โครงการปรับปรุ งและพัฒนาบ่อขยะ
โครงการอบรมให้ความรู้กบั คณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ตาม พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 +85,000

รวม

งบประมำณคงเหลือ

แผนงำน

งบประมำณที่ใช้

แผนงานเคหะชุมชน

570,000
50,000
100,000
708,500
42,000
30,000
50,000
50,000
5,000
600,000
5,000
50,000
200,000

3,764,000
452,000
547,000
9,530,400
342,000
150,000
550,000
562,400
100,000
2,399,600
420,000
50,000
200,000

441,120
0
34,980
588,220
42,000
0
0
0
0
583,000
0
0
129,000

128,880
50,000
65,020
20,280
0
30,000
100,000
0
5,000
17,000
5,000
10,000
71,000

50,000

50,000

77,290

57,710

แผนงำนเคหะ
และชุมชน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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โครงการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น พนักงานส่ วนตาบล กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และภาคีเครื อข่ายในตาบล-20,000

ค่ ำสำธำรณูปโภค

50,000

50,000

0

30,000

ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม -100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ +30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ +20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรื อการแพทย์ -250,000
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง +200,000 - 80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน

300,000
10,000
50,000
5,000
300,000
5,000
500,000
5,000
50,000

930,000
220,000
80,000
420,000
550,000
55,000
500,000
35,000
545,000

137,200
29,200
51,900
0
0
0
503,260
0
15,000

62,800
10,800
18,100
5,000
50,000
5,000
116,740
5,000
35,000

ค่าบริ การสื่อสารและโทรคมนาคม

170,000

170,000

0

170,000

รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%

3,785,500 71,000,000 2,632,170 1,068,330
5.33%

100%

3.70%

1.50%

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
งบประมำณที่ใช้

งบประมำณ
คงเหลือ

แผนงำนสร้ ำงควำม
เข้ มแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตาบลกวางโจน +50,000
โครงการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลกวางโจน
โครงการขับเคลื่อนชมรมผูส้ ูงอายุ +100,000
โครงการขับเคลื่อนชุมรมผูพ้ กิ าร - 20,000
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตาบลกวางโจน +20,000
โครงการขับเคลื่อนหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการคัดแยกขยะต่อเนื่อง -10,000

250,000
30,000
40,000
20,000
30,000
20,000
30,000

300,000
30,000
140,000
20,000
50,000
20,000
30,000

300,000
0
140,000
20,000
50,000
20,000
10,000

0
30,000
0
0
0
0
20,000

โครงการจัดทาแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี แผน
ยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชนตาบลกวางโจน

100,000

100,000

92,036

7,964

150,000
150,000
80,000
80,000
30,000
30,000
50,000
50,000
20,000
20,000
50,000
410,000
900,000 71,000,000
1.26%
100%

150,000
80,000
30,000
45,000
20,000
20,000
977,036
1.37%

0
0
0
5,000
0
30,000
92,964
0.13%

แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุตาบลกวางโจน
โครงการวันผูส้ ูงอายุปูชนียบุคคลตาบลกวางโจน
โครงการส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ ารตาบลกวางโจน -30,000
โครงการสร้างจิตสานึกปกป้องสถาบันสาคัญของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์
โครงการอบรมให้ความรู ้และส่ งเสริ มการจัดการขยะและดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม -20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

แผนงำน
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด
โครงการบาเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ (วันพระ)
โครงการประเพณี บุญบั้งไฟแสน
โครงการประเพณี บุญเลี้ยงยอดห้วย -50,000
โครงการประเพณี ลอยกระทง
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมตามวิถีพทุ ธ
โครงการร่ วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด
โครงการร่ วมแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มตาบลกวางโจน (โอนไปอุดหนุน)

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น -20,000
โครงการส่งเสริ มวัฒนธรรมและของดีตาบลกวางโจน
โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์
โครงการแห่ เทียนพรรษา
วัสดุกีฬา
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%

แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
รวม
นันทนำกำร
150,000
150,000
200,000
200,000
40,000
40,000
150,000
150,000
50,000
50,000
150,000
150,000
50,000
50,000
150,000
150,000
70,000
70,000
20,000
20,000
60,000
60,000
180,000
180,000
100,000
100,000
98,000
98,000
1,468,000 71,000,000
2.06%
100%

150,000
200,000
40,000
150,000
50,000
150,000
43,000
150,000
70,000
20,000
60,000
165,400
100,000
97,957
1,446,357
2.03%

งบประมำณคง
คงเหลือ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมำณที่ใช้
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0
0
0
0
0
0
7,000
0
0
0
0
14,600
0
43
21,643
0.03%

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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แผนงำน
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ

แผนงำน
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 3
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 13
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 16
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 17
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 2
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 1
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 1
ก่อสร้างรั้วคอนกรี ตเสริ มเหล็กรอบ ศพด.วัดราษฯ

250,000
259,000
150,000
257,000
120,000
150,000
250,000
101,000
259,000
250,000
173,000
150,000

รวม
250,000
259,000
150,000
257,000
120,000
150,000
250,000
101,000
259,000
250,000
173,000
150,000

249,000
258,000
149,000
256,000
119,000
149,000
249,000
100,000
258,000
249,000
172,000
149,500

งบประมำณคงเหลือ

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

งบประมำณที่ใช้

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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ก่อสร้างรั้วคอนกรี ตเสริ มเหล็กรอบบ่อขยะ
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 11
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 6
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 12
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 12
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 6
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 7
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ 9
ก่อสร้างลานคอนกรี ตเสริ มเหล็กรอบอาคาร
ค่าบารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง +123,000
ค่าออกแบบ รับรองแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิตบิ ุคล หรื อบุคลภายนอก -50,000

เงินชดเชยค่าก่อสร้างกรณี ทาสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) -32,000
ต่อเติมอาคารสานักงาน อบต.ด้านทิศตะวันออก
ปรับปรุ งต่อเติมอาคารเรี ยน ศพด.วัดเจย์ดี
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%

250,000

249,000
254,000
257,000
254,000
251,000
194,000
104,000
147,000
85,000
257,000
179,000
482,000
617,000
50,000
32,000
499,000
199,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
0
0
1,000
500

6,376,000 71,000,000 6,468,000

31,000

255,000
258,000
255,000
252,000
195,000
105,000
148,000
86,000
258,000
180,000
483,000
500,000
50,000
32,000
500,000
200,000
8.98%

250,000
255,000
258,000
255,000
252,000
195,000
105,000
148,000
86,000
258,000
180,000
483,000
500,000
50,000
32,000
500,000
200,000
100%

9.10%

0.04%

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

โครงการปิ ดป่ าภูหยวกตาบลกวางโจน
โครงการรณรงค์ส่งเสริ มการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ ของพระเจ้าอยูห่ วั -20,000
โครงการรักน้ า รักป่ า รักแผ่นดิน +20,000
โครงการส่งเสริ มการปล่อยสัตว์น้ าคืนสู่ธรรมชาติ +40,000
โครงการส่งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริ การและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลกวางโจน
โครงการอบรมให้ความรู ้เกษตรกรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตาบล
โครงการอบรมให้ความรู ้เกษตรกร 1 ไร่ 1 แสน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

แผนงำน
กำรเกษตร

รวม

80,000
20,000
30,000
20,000

80,000
20,000
50,000
60,000

100,000

100,000

100,000
20,000
20,000

100,000
20,000
20,000

รวม

390,000

คิดเป็ นร้ อยละ%

0.54%

งบประมำณคงเหลือ

แผนงำน

งบประมำณที่ใช้

แผนงานการเกษตร

0
20,000
49,945
60,000

80,000
0
55
0

99,600
71,800
0
20,000

400
28,200
20,000
0

71,000,000 321,345 128,655
100%

0.45%

0.18%

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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งบกลำง

งบกลำง

เงินช่วยพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -7,000
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิน่ (กบท.)

สารองจ่าย +400,000 (ค่าประปาหมู่ที่ 9)
เงินสมทบกองทุนทดแทน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
รวม
คิดเป็ นร้ อยละ%
รวมทั้งหมด เป็ นร้ อยละ%

50,000
300,000
180,000
200,000
13,363,200
267,800
351,320
7,000
4,608,000
19,320,320
27.21%
99.98%

50,000
300,000
180,000
200,000
13,363,200
267,800
351,320
7,000
4,608,000
71,000,000
100%
100%

27,000
200,000
176,000
174,622
13,148,100
267,800
770,613
6,994
4,264,800
19,035,929
26.81%
84.06%

งบประมำณคงเหลือ

งบประมำณที่ใช้

รวม

แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ ำย

แผนงำนงบกลำง

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

23,000
100,000
4,000
18,378
215,100
0
20,707
6
343,200
724,391
1.02%
9.10%
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ส่ วนที่ ๔
สรุปผล ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
---------------------------๑. สรุปผลกำรพัฒนำท้ องถิ่นในภำพรวม
๑.๑ ควำมสำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์
๑.๑.๑ ยุทธศำสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 มีการกาจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าปิ ดภายในพืน้ ที่องค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน ทาให้แหล่ง
น้ าสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
๑.๑.๒ ยุทธศำสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน

พอเพียง

 ยังไม่มีผลดาเนินการ
๑.๑.๓ ยุทธศำสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจ

กวางโจน

 มีการส่งเสริ มและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กบั ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
 ผูส้ ูงอายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน

๑.๑.๔ ยุทธศำสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริ การสู่สากล
 มีการจัดเวทีประชาคม เพือ่ รับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่ งเป็ นการส่งเสริ มกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็น
เสียงส่ วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย
 มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพือ่ ให้มีความรู ้ความสามารถ และพัฒนาการทางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 มีสถานที่ให้บริ การด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และนาเทคโนโลยีไปเพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรี ยน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพือ่ ประโยชน์ในด้านการศึกษา
๑.๑.๕ ยุทธศำสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรี ยนรู้

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่วนตาบลกวางโจน เป็ นสถานที่พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรี ยนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็ก
ให้มีพฒั นาการสมวัน
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๑.๒ ควำมสำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้ องถิน่
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
ได้ดาเนิ นการตามแผนงานที่วางไว้จานวน ๒๑๙ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๒๔๔ โครงการ ซึ่ งเป็ นไปตาม
แผนการดาเนิ นงานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งโครงการที่ยงั ไม่ได้ดาเนิ นการ ได้ต้ งั เป้ าหมายจะดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในเดือ น
กันยายน ๒๕๖๒
๒. ข้ อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้ องถิ่นในอนำคต
ปัญหำและอุปสรรค
๑) จานวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริ หารส่วน
ตาบลกวางโจน จะสามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ ทาให้ร้อยละขอโครงการที่ทาได้นอ้ ยมากเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับจานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการพัฒนาที่มีอยูใ่ น
ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒ ได้ การดาเนินการจะสามารถทาได้ช่วงเดือนเมษายน –
เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ข้ อเสนอแนะ
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ต้องเรี ยงลาดับความสาคัญของโครงการ และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง ในการกาหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการดาเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพิม่ ขึ้น มีจานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการน้อยลง
๒) ควรเร่ งรั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จกรรม ที่ ต้ งั ในเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ยให้
สามารถดาเนินการได้ในปี งบประมาณนั้น
๓) องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจนควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปั ญหาในการโอนเพิม่ โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลกวำงโจน
เรื่ อง กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้ องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๒
*********************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึ ง(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓(๓) ได้กาหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมิ นแผนพัฒนาท้องถิ่ น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อ งถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในไม่ห้าวัน นับแต่วนั ที่
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ในการนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน ได้ดาเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็ นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรี ยบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทัว่ กัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พูมใจ ประทุมคา
(นางพูมใจ ประทุมคา)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกวางโจน
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