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*******************************
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น
ต้องดำเนิ น กำรติดตำมและประเมิน ผลแผนพัฒ นำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็ นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร
พั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ภำยในเดื อ นธั น วำคมของทุ ก ปี พร้ อ มทั้ ง ประกำศผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำ
ให้ประชำชนทรำบ
เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบฯ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จึงขอประกำศรำยงำนกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ให้ป ระชำชนทรำบ ซึ่งสภำองค์กำรบริหำรส่ว นตำบลดงขี้เหล็ก ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อครำวประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 6 ธันวำคม 2562
ทั้งนี้ หำกประชำชนทุกท่ำนหรือส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีควำมประสงค์
จะเสนอควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สำมำรถติดต่อ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อจะได้พิจำรณำกำรวำงแผนพัฒนำและปรับปรุง
กำรดำเนินกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562

(นำยบุญศรี จันทร์ชัย)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
กำรติ ดตำม (Monitoring) และ กำรประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนกำรที่ แตกต่ ำงกั นมี จุ ดหมำย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนกำรทั้งสองมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักกำรติดตำมและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มำประสำนใช้ด้วยกันอย่ำงเหมำะสม จะช่วยให้ผู้ บริหำรท้องถิ่น พนักงำนส่วนตำบล
พนักงำนจ้ำง สมำชิกสภำท้องถิ่น สำมำรถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนำงำน พัฒนำท้องถิ่นตำมแผนงำน โครงกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
จึงเป็นกำรติดตำมผลที่ให้ควำมสำคัญ ดังนี้
1. ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงขี้เหล็ก หรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรหรือไม่ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมำณในกำรดำเนินงำน
2. ผลกำรใช้ปัจจัยหรือทรัพยำกรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็กตรวจสอบดูว่ำ
แผนงำน โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำได้รับปัจจัยหรือทรัพยำกรทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่ำงไร
3. ผลกำรด ำเนิ น งำน ตรวจสอบดู ว่ำได้ผ ลตรงตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ ห รือไม่เ พียงใด มีปัญหำ
อุปสรรคอะไรบ้ำง ทั้งในด้ำนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรดำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. ควำมส ำคั ญ ของกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส ำคั ญ ในกำรทดสอบผลกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทรำบ
และกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ ำงเป็น รูปธรรมและเกิดควำมชัดเจนที่จะทำให้ ทรำบถึงจุดแข็ง ( strengths)
จุดอ่อน (weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำท้องถิ่น โครงกำร
กิจ กรรมต่ำงๆ ซึ่งอำจเกิดจำกผู้ บ ริ หำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ปลั ด/รองปลั ดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ หั ว หน้ ำ ส ำนั ก ผู้ อ ำนวยกำรกอง บุ ค ลำกรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภำพพื้ น ที่ แ ละ
ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ กำรปรับ ปรุงแผนงำน โครงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องกับสภำพพื้นแวดล้อม
ในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชนตำบลดงขี้เหล็ก
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในกำรไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินกำร และพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำง
ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหำและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกำสที่จะดำเนินกำรและตั้งมั่นอย่ำงสุขุม
รอบคอบพยำยำมลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหำลงให้ได้ ดำเนินกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินกำรขยำยแผน โครงกำร งำนต่ ำงๆ พร้อมกำรปรับปรุงและ
เร่ งรี บ ดำเนิ น กำร สิ่ งเหล่ ำนี้ จ ะถูกค้น พบเพื่อให้ เกิดกำรพัฒ นำองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นโดยกำรติดตำมและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำอย่ำงเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมเป้ำหมำยประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
อย่ำงดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมุ่งค้นหำแผนงำน โครงกำรที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วว่ำสิ่งใด
ควรดำเนินกำรต่อไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน โครงกำร หรือศึกษำระหว่ำงดำเนินกำรตำมโครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องนั้นว่ำมีปัญหำใดควรปรับปรุงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย ติดตำมและประเมินผลแผนงำน โครงกำรเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินกำรเป็นเพรำะเหตุใด เกิดปัญหำจำกเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็กซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภำรกิจ ตำมอำนำจหน้ ำที่ของหน่ว ยงำน รวมทั้งปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ ดีขึ้น มีประสิ ทธิภ ำพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมระยะเวลำและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ สภำพผลกำร
ดำเนินงำน ตลอดจนปัญหำ อุปสรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมภำรกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื ่อ เป็น ข้อ มูล ส ำหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของกำรด ำเนิน งำน โครงกำร
กำรยกเลิกโครงกำรที่ไม่เหมำะสมหรือหมดควำมจำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
4. เพื่อทรำบถึงสถำนภำพกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
5. เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหำรระดับ สำนัก/กองทุกระดับขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็กที่จะต้องผลักดันให้กำรดำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชำชนในตำบลดงขี้เหล็ก หรือสังคม
ส่วนรวมมำกที่สุด
6. เพื่ อติด ตำมและประเมิน ผลกำรดำเนินงำนตำมตัว ชี้วัด ร้อยละควำมส ำเร็ จของปฏิบั ติงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรของสำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ ในรอบปีงบประมำณที่สิ้นสุดลง
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กำหนดให้ดำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลำดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพื่อให้ ผู้บริห ำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒ นำท้องถิ่น สำมำรถประชุมเพื่อรับทรำบและ
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอำจจะประชุมรับทรำบผลภำยหลังเดือนธันวำคมก็ได้
3.1 การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
มี จำนวน 16 คน ประกอบด้วย
1) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
3) ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 4 คน
4) หัวหน้ ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหำรท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 3 คน
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ต้องดำเนินกำรให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุ ม เพื่ อ ก ำหนดกรอบแนวทำง และวิ ธี ก ำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น
โดยกำรกำหนดกรอบ แนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำให้เหมำะสมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

2. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินพัฒนำท้องถิ่นตำมกรอบแนวทำง วิธีกำร และห้วงเวลำที่กำหนด
โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลำ
3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่นเพื่อดำเนินกำรต่อไป
3.2 การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ได้กำหนดกำรแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นกำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำรสำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ดังนี้
3.2.1 กำรกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรติดตำมและประเมินผล กำรติดตำมยุทธศำสตร์
และโครงกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น จะเริ่ ม ด ำเนิ น กำรศึ ก ษำและรวบรวมข้ อ มู ล ของโครงกำรที่ จ ะติ ด ตำมว่ ำ
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีกำรกำหนดกำรติดตำมและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จำกกำรกำหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ำกำหนดไว้แล้วมีควำมชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลกำรติดตำม เป็นต้น จำกนั้นศึกษำว่ำผู้ใช้
ผล กำรน ำผลไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งไร เมื่ อ ใด ข้ อ มู ล หลั ก ๆ ที่ ต้ อ งกำรคื อ อะไร ต้ อ งกำรให้ ร ำยงำนผลอย่ ำ งไร
มีข้อเสนอแนะในกำรติดตำมผลอย่ำงไร ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวอำจใช้วิธีสัมภำษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มำ
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำม
3.2.2 วำงแผนติดตำมและประเมินผล จะนำวัตถุ ประสงค์และขอบเขตในกำรติดตำมงำนจำก
ข้อ 2.1 มำวิเครำะห์ แล้วเขียนรำยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์กำรติดตำมแหล่งข้อมูล
เวลำที่เก็บข้อมูล วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกนั้นสร้ำงเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภำษณ์หรือแบบสอบถำม กำหนดกำรทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
3.2.3 ดำเนินกำรหรือปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องกำรในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนั้น แม้จะวำงแผนพัฒนำท้องถิ่ น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำในเชิงปริมำณได้น้อยก็ต้องติดตำมเพิ่มจนกว่ำจะได้ครบขั้นต่ำตำมที่
กำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น
3.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ตำมวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงกำรตำมตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอำจใช้วิธีกำรทำงสถิติพื้นฐำน เช่น กำรแจงนับ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน จ ำนวน เป็ นต้น หรืออำจใช้กำรวิเครำะห์ แบบ Matrix กำรพรรณนำเปรียบเทียบ กำรเขียน Flow Chart
กำรแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออำจใช้หลำยๆ วิธีประกอบกันตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
3.2.5 รำยงำนตำมแบบแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบโดยรำยงำนตำมแบบที่
กำหนดไว้ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ทั้งนี้ กำรรำยงำนผลกำรติดตำมแผนงำน โครงกำรหนึ่งๆ อำจมีหลำยลักษณะก็ได้
ตำมควำมเหมำะสม ในกำรรำยงำนผลกำรติดตำมโครงกำรอำจเขียนเป็นรำยงำนเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้
ควำมเป็นมำของโครงกำรที่จะติดตำมโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรติดตำม
3.2.6 รำยงำนผล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็กต่อผู้บริหำรท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
3.2.7 กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรนำเสนอเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจำก
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ มี อำนำจในสำนัก กอง ฝ่ำยต่ำงๆ ได้รับ
รำยงำนสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งกำร เพื่อแก้ไขปัญหำที่ได้จำกรำยงำนสรุป ซึ่งอำจกระทำโดยตรงหรือเสนอรำยงำน
ตำมสำยบังคับบัญชำก็ได้ตำมควำมเหมำะสมต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ ผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและ
คณะกรรมกำรพัฒนำ โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำให้ประชำชนในตำบลทรำบในที่เปิดเผยภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่ องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีกำรที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพั ฒ นำใช้ ใ นกำรเก็ บ ข้ อ มู ล กำรติ ด ตำมผลรวมทั้ ง โดยกำรพิ จ ำรณำเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค วิ ธี ก ำรที่
คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ได้ คิ ด สร้ ำ งไว้ เ พื่ อ ใช้ ในกำรติ ดตำมและประเมิ นผล
เช่น แบบสอบถำมวัดทัศนคติ มำตรำส่วนประมำณค่ำ และวิธีกำร เป็นต้น และหรือโดยกำรสร้ำงเครื่องกำรติดตำมและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แบบสอบถำม (Questionnaires) แบบสั ม ภำษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตกำรณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอำศัยสภำพพื้นที่ทั่วไป อำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำนแบบต่ำงๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือกำรนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำ
เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงหรือภำคสนำม ดำเนินกำรสำรวจ
และเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่นขององค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลดงขี้เหล็ ก
กำหนดกรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
4.1.1 กำหนดกรอบเวลำ (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลำ ดังนี้
1) ประชุ มคณะกรรมกำรติ ดตำมและประเมิน ผลแผนพั ฒ นำท้องถิ่นขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ ผู้บริหำร
ท้องถิ่นภำยในเดือนธันวำคม เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่นภำยในระยะเวลำที่กำหนด
4.1.2 ควำมสอดคล้ อง (Relevance) เป็นควำมสอดคล้ องของยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์
4.1.3 ควำมเพี ย งพอ (Adequacy) ก ำหนดทรั พ ยำกรส ำหรั บ กำรด ำเนิ น กำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนตำมศักยภำพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงมำ
ปฏิบัติงำน
4.1.4 ควำมก้ำวหน้ ำ (Progress) กรอบของควำมก้ำวหน้ำแผนงำน โครงกำรต่ำงๆ จะวัดจำก
รำยกำรที่เป็นโครงกำรในรอบ 4 ปี วัดได้จำกช่องปีงบประมำณและที่ผ่ำนมำ โครงกำรที่ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ
4.1.5 ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยำกรที่ถูกใช้ไปในกำรพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ ขนำด ควำมจุ พื้นที่
จำนวน ระยะเวลำ เป็นต้น
4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จำกประสิทธิภำพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพหรือวัดได้เฉพำะเชิงคุณภำพ ซึ่งวัดเป็น
ควำมพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชำชนชื่นชอบหรือกำรมีควำมสุข เป็นต้น
กำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมจำเป็นที่จะต้อง
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งในระดับหมู่บ้ำนและระดับตำบล
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
กำหนดระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
4.2.1 ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประกำร คือ
1) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีกำรต่ำง ๆ
4.2.2 วิธีในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
1) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล กำรออกแบบเพื่อกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำมีเป้ำหมำยเพื่อมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุมควำม
ผันแปรของโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) กำรสำรวจ (survey) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงกำร
จัดทำไว้แล้ว หรืออำจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลต้องจดบั นทึก (record) สังเกต(observe)
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะดำเนินกำรในพื้นที่จำกผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อง
เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ พฤติกรรม ควำมต้องกำร ซึ่งศึกษำได้โดยวิธีกำรสังเกตและ
สำมำรถวัดได้
4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่นขององค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลดงขี้เหล็ ก
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
4.3.1 กำรทดสอบและกำรวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะทำกำรทดสอบและวัดผล
เพื่ อ ดู ร ะดั บ กำรเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง รวมถึ ง แบบทดสอบต่ ำ งๆ กำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ง ำน และแนวทำงกำรวั ด
จะใช้เครื่องมือใดในกำรทดสอบและกำรวัดนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
4.3.2 กำรสัมภำษณ์ (Interviews) อำจเป็นกำรสัมภำษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ ได้ กำรสัมภำษณ์เป็น
กำรยืนยันว่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีควำมเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปกำร
สัมภำษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่งทำงกำร (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) ดำเนินกำรสัมภำษณ์ และกำรสัมภำษณ์
แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำยๆ กับกำรพูดสนทนำอย่ำงไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
4.3.3 กำรสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ใช้กำรสังเกต
เพื่อเฝ้ำดูว่ำกำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่น มีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และกำหนดกำร
ดำเนินกำรสังเกต (1) กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่ คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับประชำชำชนในหมู่บ้ำนหรื อตัว บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2)
กำรสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant observation) หรื อ กำรสั ง เกตโดยตรง (Direct observation)
เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
4.3.4 กำรสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมำยถึง กำรสำรวจเพื่อประเมินองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงขี้เหล็กคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ จะมีกำรบันทึกกำรสำรวจ และทิศทำงกำรสำรวจไว้เป็น
หลักฐำน
4.3.5 เอกสำร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำรมีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้เอกสำร ซึ่งเป็นเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่น สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ตลอดจนเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์ แผนงำน ผลผลิตหรือโครงกำร วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ กำรนำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
รองลงมำคือนำไปใช้สำหรับวำงแผนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในอนำคต ประโยชน์ต่ำงๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรดำเนินกำรตำม
โครงกำร ซึ่งจะทำให้วิธีกำรปฏิบัติดำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน
2. ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่องต่ำงๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้ แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ ปี และกำร
ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีปัญหำ ทำให้สำมำรถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต

3. ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลำ งบประมำณ
และทรัพยำกรในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. สำมำรถเก็บรวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียด ควำมต้องกำร สภำพปัญหำต่ำงๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับควำมเชื่อถือ
และกำรยอมรับจำกประชำชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำงๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดทำโครงกำรและรับผิดชอบโครงกำร
มีควำมสำนึกต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในกำรแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด เนื้อหำ ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ
6. กำรวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง กำร ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น ปลั ด /รองปลั ด ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ ส ำนั ก /กอง/ฝ่ ำ ยต่ ำ งๆ
สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง
และตำมอำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ สำหรับกำรปรับปรุงแก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำด
ทีจ่ ะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภำรกิจต่ำงๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ำยต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรทำงำนให้เป็นองค์รวมของหน่วยงำน ทำให้เป้ำหมำยเกิดควำมสำเร็จตำม
เป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
8. สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กิจกรรม
งำนต่ำง ๆ และประชำชนในเขตตำบลดงขี้เหล็กมีควำมพึงพอใจ

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
การวางแผน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตำมกระบวนกำร
ที่บั ญ ญัติ ไ ว้ ในระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย โดยผ่ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชน เช่ น กำรจั ด เวที ป ระชำคม
กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพื่อรับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ ก่อนนำมำจัดทำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป
โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสุข
และกำรกีฬำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
รวม

ปีงบประมาณ 2562
จานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
37

7,510,000

3

680,000

54

48,946,300

1

80,000

15

2,218,000

110

59,434,300

ผลการดาเนินงาน
องค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลดงขี้ เหล็ ก ได้ดำเนินกำรโครงกำรตำมข้อ บัญญัติงบประมำณ ปี 2562
ในเขตพื้นที่ โดยได้รับควำมร่วมมือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำคประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงกำรต่ำงๆ ประสบผลส ำเร็จด้วยดี ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชำชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
มุ่งเน้ น ให้ ป ระชำชนในพื้น ที่ต ำบลดงขี้เหล็ ก มีค วำมเป็ นอยู่ ที่ดี ขึ้น ส่ ง เสริ มและสนับ สนุน กำรจั ด
สวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ประชำชน สนับสนุนกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงเครือข่ำยองค์กรชุมชน ส่งเสริมกระบวนกำร
สร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและชุมชน มุ่งเน้นให้ประชำชนมีสุขภำพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย
ไข้เจ็บ สร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชน ควบคุม ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่ออันตรำย โดยใช้มำตรกำร
เชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหำ ส่งเสริมและสนับสนุ นกำรให้บริกำรสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำน พัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์
ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำภำยในตำบล เพื่อให้เกิดควำมสำมัคคี
ห่ำงไกลยำเสพติด
ดาเนินการ จานวน 21 โครงการ งบประมาณ 22,387,483 บาท ดังนี้
แหล่งที่มา
ที่
โครงการ
จานวนเงิน
งบประมาณ
1 สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เงินอุดหนุนทั่วไป
13,418,300
2 สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพคนพิกำร
เงินอุดหนุนทั่วไป
2,912,000
3 สวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
เงินอุดหนุนทั่วไป
111,500
4 โครงกำรครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
งบประมำณ อบต.
40,000
5 โครงกำรร้อยรักดวงใจ ห่วงใยคนพิกำร
งบประมำณ อบต.
20,000
6 โครงกำรวัยใส ใส่ใจทำดี ปี 4
งบประมำณ อบต.
55,000
7 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย
งบประมำณ อบต.
19,794
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
8 โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
งบประมำณ อบต.
9,910
9 โครงกำรมุ่งสู่ฝัน วันแห่งควำมสำเร็จศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
งบประมำณ อบต.
19,800
10 อุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
32,200
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
11 อุดหนุนค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
186,414.48
12 อุดหนุนค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 1,200,706.94
13 อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
2,655,000
14 อุดหนุนอำหำรกลำงวัน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
753,000
15 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีตำบลดงขี้เหล็ก
งบประมำณ อบต.
324,090
16 โครงกำรจัดงำนทำบุญวันขึ้นปีใหม่
งบประมำณ อบต.
7,980
17 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรำนต์
งบประมำณ อบต.
85,840
และวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ
18 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
งบประมำณ อบต.
59,480
19 โครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
งบประมำณ อบต.
121,310
และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
20 จัดซื้อสำรเคมีกำจัดยุงลำยและกิจกรรมควบคุม
งบประมำณ อบต.
121,000
กำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก
21 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
งบประมำณ อบต.
234,158

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบ
กำรจั ดเก็บขยะมูล ฝอยให้เกิดประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้ อม ส่ งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรเฝ้ำระวัง รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 203,065 บาท ดังนี้
แหล่งที่มา
ที่
โครงการ
จานวนเงิน
งบประมาณ
1 โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกกำรบริหำร
งบประมำณ อบต.
199,320
จัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก
2 โครงกำรวันรักต้นไม้ประจำปีของชำติ
งบประมำณ อบต.
3,745
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งเน้นให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรดำรงชีวิตประจำวันในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
ปรับปรุงพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค เช่น ถนน ทำงระบำยน้ำ ไฟฟ้ำสำธำรณะ และขยำยเขตประปำ ปรับปรุง
พัฒ นำโครงสร้ ำงพื้น ฐำนชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์เชื่อมโยงกำรคมนำคมและกำรกระจำยสิ นค้ำ กำรแก้ไขปัญหำ
น้ำอุปโภคบริโภค
ดาเนินการ จานวน 12 โครงการ งบประมาณ 4,562,402 บาท ดังนี้
แหล่งที่มา
ที่
โครงการ
จานวนเงิน
งบประมาณ
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เส้นทำงหลังวัดขอนขว้ำง
งบประมำณ อบต.
496,000
บ้ำนยำยลำ หมู่ที่ 10
2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. เส้นทำงสำย ซอยบ้ำนเรือนฝรั่ง งบประมำณ อบต.
495,000
หมู่ที่ 14
3 โครงกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10
งบประมำณ อบต.
495,000
ต่อจำกถนนเดิม-สุดซอย หมู่ที่ 12
4 โครงกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ซอย 8
งบประมำณ อบต.
268,000
5 โครงกำรปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้ำนป้ำตุ๋ย - สำยลำด งบประมำณ อบต.
495,000
ยำงน้ำตกวังบ่อ หมู่ที่ 13
6 โครงกำรปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้ำนผู้ใหญ่อนุสรณ์
งบประมำณ อบต.
336,000
ต่อจำกเดิม - บ้ำนยำยสำคร หมู่ที่ 14
7 โครงกำรเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอยจำนงรักษ์ หมู่ที่ 1
งบประมำณ อบต.
302,000
8 โครงกำรเปิดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ซอยหน้ำโบสถ์ หมู่ที่ 3
งบประมำณ อบต.
417,000

ที่
9

โครงการ

โครงกำรวำงท่อเมนประปำหมู่บ้ำน บ้ำนนำยสวง
หมู่ที่ 6
10 โครงกำรเสริมถนนดิน พร้อมลูกรัง สำยหนองแคน
เชื่อมหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9
11 โครงกำรจัดทำฝำยทดน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในฤดูแล้ง
12 โครงกำรขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบล
ดงขี้เหล็ก

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบประมำณ อบต.

จานวนเงิน
417,402.46

งบประมำณ อบต.

496,000

งบประมำณ อบต.

147,000

งบประมำณ อบต.

198,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นมีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ควำมรู้แก่ภำคเกษตรกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้
เกิดกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพที่เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท ดังนี้
แหล่งที่มา
ที่
โครงการ
จานวนเงิน
งบประมาณ
1 โครงกำรส่งเสริมอำชีพตำบลดงขี้เหล็ก
งบประมำณ อบต.
20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
และตอบสนองภำรกิจของรัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรับปรุงโครงสร้ำงระบบกำรทำงำนเพื่อรองรับกำรกระจำย
อำนำจสู่ท้องถิ่น เสริมสร้ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
ปรับปรุง พัฒนำและจัดระบบกำรทำงำนภำยในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนในกำรจัดเวทีป ระชำคม เพื่อวำงแนวทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำตำบล ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนกำรเรี ย นรู้ ภ ำคประชำชน ผู้ น ำชุ ม ชน กลุ่ มองค์ ก รต่ ำงๆเพื่ อพั ฒ นำและแก้ ไขปั ญหำร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนกำรจัดระเบียบชุมชน กำรป้องกันภัยและกำรบรรเทำสำธำรณภัย

ดาเนินการ จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,046,450 บาท ดังนี้
แหล่งที่มา
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงกำรบ้ำนเมืองน่ำอยู่
งบประมำณ อบต.
2 โครงกำร อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชำชน
งบประมำณ อบต.
3 โครงกำรจัดเวทีประชุมประชำคมเพื่อจัดทำและทบทวนกำรจัดทำ งบประมำณ อบต.
แผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบต.ดงขี้เหล็ก
4 โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
งบประมำณ อบต.
ผู้นำท้องถิ่น สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง
5 โครงกำรปรับภูมิทัศน์หน้ำที่ทำกำร อบต.ดงขี้เหล็ก
งบประมำณ อบต.
6 โครงกำรกั้นห้องเรียนเด็ก 2 ขวบ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำร
งบประมำณ อบต.
บริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
7 โครงกำรบริกำรแพทย์ฉุกเฉินตำบลดงขี้เหล็ก
งบประมำณ อบต.
8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลดงขี้เหล็ก
งบประมำณ อบต.
9 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอำเภอ
งบประมำณ อบต.
เมืองปรำจีนบุรี
10 โครงกำรป้องกันก่อนเกิดและหลังเกิดสำธำรณภัย
งบประมำณ อบต.

จานวนเงิน
140,000
48,000
17,980
๒52,090
198,000
78,000
25,530
27,520
90,000
169,330

ส่วนที่ 3
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
1. ประชำชนให้ควำมสำคัญ ในกำรมีส่วนร่วมเสนอปัญหำควำมเดือดร้อนค่อนข้ำงน้อย เห็นได้จำก
จำนวนประชำชนที่ออกมำประชำคมระดับหมู่บ้ำนและระดับตำบล ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วม เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของงบประมำณที่จะนำมำพัฒนำหมู่บ้ำนหรือชุมชนของ
ตนเอง
2. ปัญหำด้ำนข้อจำกัดของงบประมำณในกำรพัฒนำ ทำให้กำรดำเนิน โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
เช่น กำรก่อสร้ำงถนนในหมู่บ้ำน ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตลอดทั้งสำย ควรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณดำเนินกำร
ให้สอดคล้องกับสัดส่วนของจำนวนประชำกร และประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับเป็นหลัก
3. จะเห็ น ได้ว่ำโครงกำรในแผนพัฒ นำค่อนข้ำงเยอะ ไม่ส ำมำรถดำเนินกำรได้ทั้งหมด ควรมีกำร
ทบทวนกำรจัดลำดับโครงกำรให้เหมำะสมกับงบประมำณ ควำมต้องกำร และควำมจำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชน เพื่อให้กำรจัดทำแผนมีประสิทธิภำพมำกที่สุด

