ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ศรีสาคร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ง ด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ การ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญ หาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการ
กอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนตาบลศรีสาคร
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาคร ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบ
ดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่ อการพัฒ นาท้อ งนั้น ว่า มีปั ญหาใดควรปรับ ปรุ ง เพื่อ การบรรลุ เป้ าหมาย ติ ดตามและประเมิน ผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุ ใด เกิดปัญ หาจากเรื่องใด จึง ได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติง านให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูลสาหรับ เร่ง รัด ปรับปรุง แก้ไ ข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด /ผู้บริหารระดับสานัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริห ารส่ว นต าบลศรีสาคร ที่ จะต้อ งผลัก ดัน ให้ การด าเนิ นการตามแผนงาน โครงการต่ าง ๆ เป็น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตาบลศรี
สาคร และทั้ง 9 หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ ง ได้ จากการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาต่ อ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาคร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลศรี สาคร สภาองค์ การบริ หารส่ ว นต าบลศรี สาคร
คัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร คัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาคร คัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น ต้องดาเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
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ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มา
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิ เ คราะห์ แล้ ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประเด็ น หลั ก ๆ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารติ ด ตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ ดัง นั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ค รบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ไ ด้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีสาคร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีสาคร และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสาคร
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3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์ก ารบริหารส่ว นตาบลศรีสาคร มี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นาย
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาครและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ

รายงานผล

ประเมินผล

นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ศรีสาคร

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในตาบล

นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ศรีสาคร

สภาท้องถิ่น
เสนอ

ธันวาคม

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
ศรีสาคร

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ทราบในที่เปิด เผยภายในสิบห้ า

วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็น สิ่ง ของ วัส ดุ อุ ปกรณ์ห รือเทคนิ ควิธี การที่ ค ณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาลตาบลเก้าเอ็นพียูเก้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้ง โดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้
ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หรื อโดยก าร สร้ าง เครื่ อง ก าร ติ ด ตามและปร ะ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่ แบบสอ บถาม
(Questionnaires) แบบสั มภาษณ์ (Interview) และแบบสัง เกตการณ์ (Observation) เป็น ต้ น โดยอาศั ย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้ง เกณฑ์ มาตรฐาน แบบต่ าง ๆ ที่ไ ด้ กาหนดขึ้ นหรื อการนาไปทดลองใช้ เพื่อ ปรับ ปรุง แก้ไ ขแล้ ว จึ ง น า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการ
สารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาคร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีสาคร เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรี
สาคร
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร มาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึง
อาเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ 3) กรรมวิธีหรือ
วิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมู ลจากบั นทึกหรื อทะเบี ยนที่ ผู้รั บผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัด
งานวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เ ป็นทางการ (informal interview) ซึ่ง คล้าย ๆ กั บการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิ ธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีสาคร ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาคร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสัง เกต และกาหนดการดาเนินการสัง เกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การส ารวจเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น การรั บ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร จะมีการบันทึกการสารวจ
และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่ างยิ่ง ที่จ ะต้ องใช้เ อกสาร ซึ่ง เป็ น เอกสารที่เ กี่ย วข้อ งกั บยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา ปัญ หาความต้ องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทั นท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรต่ าง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ้ ม ค่ า ไม่ เ สี ยประโยชน์ ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพั ฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ปลัด/ผู้บริหารระดับสานัก/กองต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร แต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลศรี สาคร เกิ ด ความส าเร็ จตามเป้ าหมายหลั ก มี ความสอดคล้ องและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
8. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให้ เป็ นไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลศรีสาคร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่ง เป็น แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ศรีสาคร ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์ การบริหารส่ว นตาบลศรีสาคร ซึ่ง แสดงถึ ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส อาเภอศรีสาคร และแผนชุมชน
ตาบลศรีสาคร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ ๑ พั ฒ นาต าบลให้ น่ า อยู่ โ ดยจั ด ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพียงพอต่อ คว า มต้ อ ง ก า ร ขอ ง
ประชาชน
พันธกิจที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขให้เท่าทันกลุ่มประเทศอาเซียน
พันธกิจที่ ๓ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ ๖ อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 7 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.
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จุดมุ่งหมายที่ 1
จุดมุ่งหมายที่ 2
จุดมุ่งหมายที่ 3
จุดมุ่งหมายที่ 4
จุดมุ่งหมายที่ 5
จุดมุ่งหมายที่ 6
จุดมุ่งหมายที่ 7

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและครอบคลุมทุกพื้นที่
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นในอานาจรัฐ
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการส่งเสริมอย่างทั่วถึง
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนยึดหลักและวิถีชีวิตบนพื้นฐานความหลากหลาย ของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

4) วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจดี คมนาคมสะดวก ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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2.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน
1.เคหะและชุมชน
2.อุตสาหกรรมและการโยธา
1.บริหารงานทั่วไป
2.การศึกษา
3.สาธารณสุข
4.สังคมสงเคราะห์
5.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
7.การเกษตร
8.งบกลาง
1.การรักษาความสงบภายใน
1.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.บริหารงานทั่วไป
2.การรักษาความสงบภายใน
3.การศึกษา
4.เคหะและชุมชน
5.งบกลาง
รวม
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โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
108
175,540,000
2
1,200,000
3
40,000
12
6,620,000
11
990,000
2
140,000
9
570,000
16
29,430,000
2
600,000
5
4,620,000
8
9,550,000
1
300,000
2
430,000
8
960,000
51
10,411,000
1
100,000
16
1,166,000
19
13,105,000
2
700,000
278
256,472,000

ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
11
6,084,551
4
1,804,820
4
245,000
5
9,234,000
3
212,000
3
40,000
14
1,153,600
7
134,460
1
150,000
2
558,257
54
19,616,688

2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
1.แผนงานเคหะและชุมชน
จานวน 11 โครงการ
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราตาปันยัง ม.2 บ้านอีนอ
2) โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายไอร์แยง-ไอร์จูโจ๊ะ (ม.3 บ้านไอร์แยง)
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิเฮง ม.4 บ้านปาหนัน
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อปลา ม.5 บ้านไอร์ตืองอ
5) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ม.6 บ้านไอร์กาแซ
6) โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายไอร์แยง-ไอร์จูโจ๊ะ (ม.7 บ้านไอร์จูโจ๊ะ)
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะจูกูนา ม.8
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตูปูเต๊ะ ม.9 บ้านไอร์บลือแก
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์บาลิง ม.10 บ้านกาปงบารู
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอร์กอื เราะ ม.3 บ้านไอร์แยง
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาตูกาเตาะ ม.5 บ้านไอร์ตืองอ
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จานวน - โครงการ
รวม 11 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบตาม
ข้อบัญญัติ
6,084,551
248,551
256,000
256,000
270,000
252,000
256,000
256,000
256,000
256,000
1,889,000
1,889,000
6,084,551

การดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ วงเงินที่เบิกจ่าย
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
2 โครงการ 9 โครงการ
3,798,000









1,889,000

1,889,000

2 โครงการ 9 โครงการ
3,798,000
-

หน้า 12

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์
2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนงาน
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
จานวน - โครงการ
2.แผนงานการศึกษา
จานวน 4 โครงการ
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
3) โครงการศึกษาเรียนรู้สโู่ ลกกว้าง
4) โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3.แผนงานสาธารณสุข
จานวน 4 โครงการ
1) โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า
2) โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
4) โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์
จานวน - โครงการ
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จานวน - โครงการ
6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
จานวน - โครงการ
7.แผนงานการเกษตร
จานวน - โครงการ
8.แผนงานงบกลาง
จานวน 5 โครงการ
1) โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2) โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
3) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
4) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
5) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
รวม 13 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบตาม
ข้อบัญญัติ
1,804,820
1,614,820
20,000
150,000
20,000
245,000
30,000
5,000
30,000
180,000
9,234,000
1,000,000
200,000
36,000
5,146,800
2,851,200
11,283,820

การดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ วงเงินที่เบิกจ่าย
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
3 โครงการ
1 โครงการ
1,747,191
1,582,521

14,850

149,820


3 โครงการ
1 โครงการ
189,699
9,699



180,000

5 โครงการ
7,212,598.65
57,598.65

200,000

18,000

4,648,200

2,288,800

11 โครงการ
2 โครงการ
9,149,488.65
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์
3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

แผนงาน
1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
จานวน 3 โครงการ
1) โครงการค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานอยู่เวรยาม
2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง-อุปกรณ์ดับเพลิง
3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เสาอากาศวิทยุและสายวิทยุ
รวม 3 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบตาม
ข้อบัญญัติ
212,000
132,000
50,000
30,000
212,000

การดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ วงเงินที่เบิกจ่าย
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
2 โครงการ
1 โครงการ
143,000
121,000


22,000

2 โครงการ
1 โครงการ
143,000
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หมายเหตุ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

4. ด้านการวางแผน 1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
รวม – โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบตาม
ข้อบัญญัติ
จานวน – โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ วงเงินที่เบิกจ่าย
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
-

-
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-

-

-

-

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์
5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน

งบตาม
ข้อบัญญัติ

การดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ วงเงินที่เบิกจ่าย
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
2 โครงการ
1 โครงการ
6,450

6,450



1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จานวน 3 โครงการ
1) โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและตาบล
2) โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า”
3) โครงการ “เรารักนราธิวาส Big cleaning”

40,000
20,000
10,000
10,000

รวม 3 โครงการ

40,000 2 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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-

1 โครงการ

6,450

หมายเหตุ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์
6. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน
1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
จานวน 14 โครงการ
1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
2) โครงการการจัดส่งนักกีฬา
3) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬา
4) โครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่นศรีสาครสัมพันธ์
5) โครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์
6) โครงการอบรมบรรยายธรรม
7) โครงการบรรยายธรรม
8) โครงการวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ในเขตตาบลศรีสาคร
9) โครงการสนับสนุนงานประเพณีของดีศรีสาคร
10) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
11) โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย
12) โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
13) โครงการสนับสนุนงานประเพณีของดีเมืองนราและการแข่งเรือ
14) โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อตกแต่งเรือบุปผาชาติเป็นเรือนาขบวนแห่น้าใน
งานการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง ประจาปี 2562
รวม 14 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบตาม
ข้อบัญญัติ
1,163,600
150,000
150,000
100,000
50,000
150,000
44,100
312,000
60,000
20,000
20,000
15,000
60,000
30,000
2,500

การดาเนินการ
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ วงเงินที่เบิกจ่าย
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
9 โครงการ
5 โครงการ
1,060,968
150,000

149,920

99,648

50,000

150,000

41,400

300,000

60,000




60,000



-

1,163,600 9 โครงการ
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-

5 โครงการ

1,060,968

หมายเหตุ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์
7. ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนงาน
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
จานวน 7 โครงการ
1) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ประจาปีงบประมาณ 2562
2) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน-โต๊ะและเก้าอี้สานักงาน
3) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน-เครื่องปรับอากาศ
4) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
5) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ปริ้นเตอร์)
6) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องสารองไฟ
7) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุ๊ก)
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
จานวน – โครงการ
3.แผนงานการศึกษา
จานวน – โครงการ
4.แผนงานเคหะและชุมชน
จานวน 1 โครงการ
1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถจักรยานยนต์
5.แผนงานงบกลาง
จานวน 2 โครงการ
1) โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2) โครงการเงินสมทบเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
รวม 10 โครงการ
รวมทั้งหมด 54 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การดาเนินการ
วงเงินที่เบิกจ่าย
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
134,460 7 โครงการ
610,529
18,860

18,860

งบตาม
ข้อบัญญัติ

35,000
25,900
17,000
15,800
5,900
16,000
150,000
150,000
558,257
365,202
193,155
842,717
19,626,688







-

-

-

-

1 โครงการ

-


2 โครงการ

-



10 โครงการ

-

36 โครงการ

9 โครงการ
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35,000
25,900
17,000
15,800
5,900
16,000
134,000
148,914
193,155
610,529
9 โครงการ 14,768,435.65

หมายเหตุ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

กองช่าง
กองคลัง
กองคลัง

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา

หมายเหตุ

จานวนโครงการพัฒนา ปี 2562 จานวน 278 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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หมายเหตุ

จานวนโครงการพัฒนา ปี 2562 ตามข้อบัญญัติ จานวน 54 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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หมายเหตุ

จานวนโครงการพัฒนา ปี 2562 จานวน 278
จานวนโครงการตามข้อบัญญัติ จานวน 54

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ
โครงการ
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หมายเหตุ :

จานวนโครงการพัฒนา ปี 2562 จานวน 7 ยุทธศาสตร์ รวม 278 โครงการ
จานวนโครงการที่เบิกจ่าย จานวน 36 โครงการ รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย 14,768,435.65 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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หมายเหตุ :

จานวนโครงการแผนการดาเนินงาน ปี 2562 จานวน 7 ยุทธศาสตร์ รวม 54 โครงการ
จานวนโครงการที่ดาเนินการ จานวน 36 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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หมายเหตุ :

จานวนโครงการแผนการดาเนินงาน ปี 2562 จานวน 7 ยุทธศาสตร์ รวม 54 โครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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สรุปผลการติดตามและประเมินจากคณะกรรมการฯ
จานวนงบประมาณตามโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) จานวน 1,112 โครงการ
จานวนเงิน 1,025,588,000 บาท เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการพัฒนาจานวน 278 โครงการ จานวน
เงิน 256,472,000 บาท ซึ่งสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมาณการรายจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งสิ้น 47,894,500 บาท มีเงินเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์จานวน 28,579,000 บาท เงินสะสม เป็นเงิน 6,855,504.26 บาท
ผลการติดตามและประเมินผล
1. โครงการจากแผนดาเนินงานมีจานวน 54 โครงการ ที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 36 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการจากแผนดาเนินงาน แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ดาเนินการตาม
แผนดาเนินงาน เกินร้อยละ 50 โครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66 และ
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66
2. โครงการตามข้อบั ญญั ติ ตั้ง งบประมาณไว้ จานวน 19,626,688 บาท มีก ารเบิก จ่า ยงบประมาณไป
14,768,435.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.24
3. โครงการที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการจาก
แผนการดาเนินงานปี 2562

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แบบที่ 3 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ หนึ่ง ครั้ง ในเดือ น
ธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
2. วันที่รายงาน 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ปรากฏ

ที่ได้

อยู่ในแผน

ปฏิบัติ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

110

2

1.81

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

60

11

18.33

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

8

2

25

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1

0

0

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

2

100

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

9

100

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

89

10

11.23

278

36

12.94

รวม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละ
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ
ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 (ปีงบประมาณ 2562)
จานวน 278 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติจ ริง จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.94 และโครงการพัฒนาที่
ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 จานวน 54 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติจริง 36 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 66.66
ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค
1. ในปี 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา
ตามแผนการดาเนินงาน จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66
4.2. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ครั้ง ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีสาคร
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม
20
15
75
15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

10
64
10
10
10
5
5
5
5
5
5
4
89

66.66
98.46
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
89
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4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2562 เป็นดังนี้

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมิ นผลการนาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ปี ไ ปปฏิ บัติ ใ น
เชิงปริมาณ
การประเมิ นผลการนาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ปี ไ ปปฏิ บัติ ใ น
เชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกั บเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

3
4
5

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

10
10

10
7

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100
70

10

7

70

10
60
5
5
5

8
58
4
5
4

80
96.66
80
100
80

5
5

5
5

100
100

5
5
5

5
5
5

100
100
100

5

5

100

5

5

100

5

5

100

5
100

5
90

100
90
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