ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
----------------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๙ (๓) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป นั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๙ (๓) ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอี ยดขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นายสํารวย อินทรนะนิสา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้ น
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนทราบ
คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

สวนที่ 1
ที่มาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากําหนดใหตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดไวดังนี้
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ซึ่งตามระเบียบขอ 28 นี้ ทางองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประกอบดวย
๑. นายคณิศร
แสงรอด
ประธานสภาอบต.ตะคร้ําเอน ประธานกรรมการ
๒. นายโยธิน
ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบต.ตะคร้ําเอน
กรรมการ
๓. น.ส.ณัฏฐิวรรรณ
ผาโสม
สมาชิกสภา อบต.ตะคร้ําเอน
กรรมการ
๔. นางดวงดาว
เหมือนมี
ผูแทนประชาคมหมูบาน
กรรมการ
๕. นายประยุทธ
หอฉอย
ผูแทนประชาคมหมูบาน
กรรมการ
๖. นายพิเชษฐ
ฤทธิ์ศิริ
ผูอํานวยการ ร.ร. บานหนองตาคง กรรมการ
๗. นายโกวิท
ทั่วจบ
ผูอํานวยการ ร.ร. วัดสํานักครอ
กรรมการ
๘. นางสาวนงนุช
มณีกาญจน ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
๙. นางสาวปวีณา
ตันปติ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๑๐. นายปราโมทย
จิตนิยม
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑. นายเล็ก
แคโอชา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒. นางสาวจรรยา
ประดับแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ กรรมการ/เลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาทองถิ่น มี
อํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ
ผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อให ผูบ ริห ารทองถิ่นเสนอตอ สภาท องถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ป ด ประกาศไว เป น ระยะเวลาไม น อยกวา สิบ วั น โดยอย างน อยป ล ะสองครั้ง ภายในเดือ น
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 14 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมตั ิขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมิ น ผลรายงานผลการดํา เนิ นการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมิ น ผล ต อ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พั ฒ นาทอ งถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาใหป ระชาชนในทองถิ่ น ทราบในที่
เป ด เผยภายในสิ บ ห าวั น นั บ แตวันที่ผูบ ริหารท องถิ่ นเสนอผลการติดตามปละประเมิน ผลดั ง กลาวและตอ งป ด
ประกาศโดยเปดเผยไม น อยกวาสามสิบ วัน โดยอย างนอ ยปล ะสองครั้งภายในเดื อนเมษายนและภายในเดื อน
ตุลาคมของทุกป
ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปก
ครองส วนท อ งถิ่ น สอดคล อ งกั บ แนวนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงมหาดไทย อาจจั ด ให มี ก ารติ ดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนที่ไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจที่ไดตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด และติดขัดหรือ
มีอุปสรรคดานใดบาง ที่ทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดตรงตามความตองการหรือไมอยางไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 256๑
เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลา เปาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่
เขาใจไดงาย


สวนที่ 2
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา : 1) งานสงเสริมอาชีพ
- การฝกอบรมและสงเสริมพัฒนาอาชีพเสริม
- การพัฒนาคุณภาพความเปนอยูที่ดี
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนา : 1) การสนับสนุนแกไขปญหายาเสพติด
2) การสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : 1) การสงเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน
2) การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) การจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงคการลดปริมาณขยะ
4) การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา : 1) การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น
2) การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
3) การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาในทองถิ่น
4) การสงเสริมการรักและปกปองสถาบัน
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา : ๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

การพัฒนาการศึกษากอนปฐมวัย
การสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ป
การสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
การพัฒนาระบบการศึกษาของทองถิ่นไปสูความเปนสากล
การพัฒนาแหลงขอมูลขาวสารของประชาชน

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา : ๑) การปองกันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ
๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
๓) สงเสริมบริการสาธารณสุขใหทั่วถึง

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคมนาคม
แนวทางการพัฒนา : 1) กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา
2) จัดใหมีและพัฒนาแหลงน้ํา
3) ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย
หอกระจายขาว
8. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล
2) การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่ทันสมัย
วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
“ รวมใจพัฒนา ประชามีรายได ผลผลิตหลากหลาย เจ็บตายลดลง นําธงประชาธิปไตย
เขาใจวัฒนธรรม การศึกษาเลิศล้ํา คุณธรรมนําใจ ”
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1. จัดใหมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
2. สงเสริม สนับสนุน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในตําบลตะคร้ําเอน
3. บํารุง รักษา เอกลักษณ ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพ /การรวมกลุมอาชีพของประชาชนในตําบลตะคร้ําเอน
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
6. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
7. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของประชาชนในตําบล ตะคร้ํา
เอน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อนุรักษฟนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
การจัดการศึกษา การใหบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
คนชรา คนพิการ ผูดวยโอกาส ไดรบั การดูแลอยางทั่วถึง
คุณภาพชีวิต/รายได ของประชาชนในตําบลที่ดี
อนุรักษ คุมครอง ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหคงอยู
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



สวนที่ 3
การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น : องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
มี
ไมมี
ประเด็นการประเมิน
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่สี อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

แบบที่ ๒ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการตองใช
เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
2. ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติท่ไี มสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา
3. ไดรับงบประมาณลาชา
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
ขอกรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป
2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถควบคุม
ได
3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพื้นที่และตามความจําเปน
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
5. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยูแลว

รายงานดานงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2563









รายรับทั้งสิ้น จํานวนเงิน 64,056,742.65 บาท แยกเปน
หมวดภาษีอากร
จํานวน
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน

รายจายทั้งสิ้น จํานวนเงิน 48,051,063.09 บาท แยกเปน
งบกลาง
จํานวน
งบบุคลากร
จํานวน
งบดําเนินงาน
จํานวน
งบลงทุน
จํานวน
งบรายจายอื่น
จํานวน
งบเงินอุดหนุน
จํานวน

249,495.98 บาท
122,351.00 บาท
106,369.03 บาท
0.00 บาท
3,764,219.20 บาท
0.00 บาท
24,533,622.24 บาท
35,280,685.00 บาท

20,475,621.64 บาท
13,689,021.64 บาท
7,040,643.80 บาท
3,907,256.01 บาท
0.00 บาท
2,938,520.00 บาท

สวนที่ 4
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน 135 ชุด
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.67
8.55
8.63
8.63
8.53
8.79
8.72
8.58
8.78
รวม
8.65

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาสังคม
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.74
8.72
8.69
8.61
8.60
8.85
8.69
8.58
8.69
รวม
8.69

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.76
8.69
8.72
8.61
8.55
8.72
8.75
8.71
8.69
รวม
8.69

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.73
8.60
8.76
8.64
8.43
8.77
8.72
8.72
8.79
รวม
8.68

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาการศึกษา
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.65
8.65
8.67
8.79
8.64
8.84
8.62
8.69
8.76
รวม
8.70

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาสาธารณสุข
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.65
8.65
8.67
8.79
8.64
8.84
8.62
8.69
8.76
รวม
8.70

ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการพัฒนาคมนาคม
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.77
8.74
8.52
8.52
8.42
8.63
8.50
8.13
8.63
รวม
8.54

ยุทธศาสตรที่ ๘ ดานการพัฒนาองคกรและการบริหาร
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ท่กี ําหนด
ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.72
8.62
8.67
8.52
8.48
8.40
8.61
8.63
8.62
รวม
8.58

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํ า นวนงบประมาณไม เพี ย งพอในการดํ าเนิ น งานด านโครงสรา งพื้ น ฐาน เนื่ องจากบาง
โครงการตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงานบางดาน เชน ดานประปา ดาน
คอมพิวเตอร เปนตน
3. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาที่ควร เชน ประชาชนยังไม เขาใจถึงแนวทางการ
ดํ าเนิน งานขององคการบริหารสวนตําบลและไมมีความรูเกี่ยวกับงาน/กิ จกรรมที่อ งคการบริห ารสวนตําบลจะ
ดําเนินการ
4. ขาดบุ คลากรทางดา นการป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เนื่ อ งจากภารกิ จขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
5. ป ญ หาที่เกิ ดจากภั ยธรรมชาติที่ไมส ามารถควบคุมได ทํ าใหก ารดํ า เนิน การบางโครงการ
เปนไปดวยความลาชา
6. ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ยังไมเขาใจระบบขั้นตอนการทํางานของ องคกร ทําใหการ
ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
1. นําโครงการที่เกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป
2. พั ฒ นาและส งเสริมความรูให กับ บุ คลากร เช น ฝก อบรมในหลั ก สูต รต าง ๆ อั น จะเป น
ประโยชนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง
4. จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํ างานรวมกัน
ระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน

