ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ป ๒๕62
**************************************
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดดํา เนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.๒๕
61 – 2565) เพื่อเปนการพัฒนาตําบลแกงเลิงจาน ตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรการ
พัฒนาตํา บลแกงเลิงจาน ใหมีความสอดคลองกับสภาวะในปจจุบันและเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จาน ไดมีการติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.๒๕61 และไดมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อพิจารณาผล
การดําเนินงานไปแลว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕62 ที่ผานมา
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน จึงขอประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ใหประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบ (ตามเอกสารแนบทายนี้)
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

ลงชื่อ
( นายทรงเกียรติ วรรณจันทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
งานนโยบายและแผน
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

คํานํา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ไดจัดทํา ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจัดทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อ
เสนอผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจวาควรมีการ
แกไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในสวนใดบาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน
ประชาชนไดรับทราบขอมูลตา งๆ ขององคการบริหารสวนตํา บลแกงเลิง จาน วาเป น ไปตามเป า หมายหรื อ
แผนงานที่ ร ะบุ ไ ว ห รื อ ไมอ ย า งไร และเพื่ อ ให ก ารบริ หารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแก ง เลิง จาน
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน หวัง
วา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ประจําป พ.ศ.
2562 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการดําเนินโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน และ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
สังคม ประเทศชาติโดยรวมตอไป
**************************
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

สวนที่ 1 บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) และขอ 30 (5) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชน ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานทราบ
โดยทั่วกันตอไป
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานได
ดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อ
ทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส
โดยมีสํานักปลัดทําหนาที่รวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไป
แลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดาเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนด
เปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ซึ่งจะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพ
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว

3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสานัก/กองทุก
ระดับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนใน
ตําบลแกงเลิงจาน หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน กรรมการ
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ
โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคน ทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่
เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (5) ใหมีวาระอยูในตํา แหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ง ได จ ากการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาต อ
ผูบ ริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบ ริหารท องถิ่นเสนอตอสภาทอ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาใหป ระชาชนใน
ทอ งถิ่ นทราบในที่เ ป ดเผยภายในสิบ หา วั นนั บแตวั น รายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2. การกําหนดแนวทางและวิธกี าร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจานไดกาํ หนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ดังนี้

2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษา
วาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผล
อยางไรมีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนํา
ผลที่ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่ง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มคี ุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ําตามที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
FlowChart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค
และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจ
ในสานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรบั รายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
มีอํานาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation
tools forlocal development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดย
การพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นได
คิดสรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และ
วิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน รวมถึงผูมีสวนไดเสียใน
ทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการ
สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจานอยางนอยปละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครั้ง และสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผานมา
ทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกป และเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนาไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผา นมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เปนตน
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตนกําหนดแนวทางการวิเคราะห
สภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจาเปนที่จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจานทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการ
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจานกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่
จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเปนขอมูลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติพฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได

3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้การประเมินผลจะดําเนินการ 3 วิธี คือ
วิธีการที่ 1 จะใชรูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของกับโครงการ
เพื่อใหทราบผลการดาเนินงานเปนเชนไร ควรมีการปรับปรุงแกไขในกิจกรรมใดบาง ตามขอเสนอแนะซึ่งจะ
ดําเนินการกับทุกโครงการ
วิธีการที่ 2 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดาเนินงานองคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดให แบงเปน 2 แบบ คือ
1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพอใจนอย ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
2) ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตรดา นตางๆ โดยให
คะแนนตั้งแต 1 ถึง 10 โดยการสุมตัวอยางจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเปนขอมูลนําเสนอผูบริหาร เปน
ขอมูลตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการตางๆ ตอไป
วิธีการที่ 3 จะเปนการรายงานความกาวหนาและกําหนดในเรื่องของการใชจายเงินงบประมาณ
วามีการใชจายเงินงบประมาณไปเทาไรในการประชุมทุกครั้ง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามผลการดําเนินงาน จะดําเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณนั้นหรือ
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานกําหนด หรือขณะ
ดําเนินการเพื่อประเมินสถานการณ ปญหา อุปสรรคตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระยะเวลากําหนด บรรลุเปาหมายที่วางไว และติดตามโครงการหลังแลวเสร็จ เพื่อสรุปผลสําเร็จของโครงการ
สวนการประเมินผลการดําเนินงานหลังสิ้นปงบประมาณ ทั้งนี้ตองแลวเสร็จกอนสิ้นเดือนตุลาคม เพื่อสรุป
นําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
และปดประกาศใหประชาชนทราบ เพื่อสรางกระบวนการตรวจสอบใหเกิดความโปรงใส ตามหลักการบริหาร
กิจการที่ดีในที่สุด
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาํ คัญคือ การนาไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวาง
ดําเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใชสาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ
แยกเปนหัวขอได ดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตา ง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทาใหแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทาใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ
ปญหาตาง ๆที่จะนาไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปน
จริง ทาใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสานัก/กอง/ฝายตาง ๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนมาตรการ
ตาง ๆสําหรับการปรับปรุงแกไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นไดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานแตละคน แตละ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทาใหเปาหมาย
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเกิดความสาเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลแกงเลิงจาน/องคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
“ตําบลแกงเลิงจานชุมชนนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การคมนาคมสะดวก สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีไทย ”
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ในสวนของการสงเสริมอาชีพ และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเองได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในสวนของระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค
ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
พันธกิจที่ 3 สงเสริมและพัฒนาดา นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
พันธกิจที่ 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึก
พัฒนาสภาพแวดลอม และใหประชาชนมีสวนรวม
พันธกิจที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบงานสาธารณสุข การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
พันธกิจที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การพัฒนาองคการ ให
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคการพัฒนา
1. การคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
3. ชุมชนมีความเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได
4. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรบั การสงเสริมและพัฒนา
5.การสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม
6.การสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
7. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาและฟนฟูรักษา
8. การบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
9.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่
แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษา ถนน พรอมทอ
ระบายน้ํา รองระบายน้าํ
แนวทางที่ 2 ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟา ประปา และ
ไฟฟาสองสวางสาธารณะ
แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบการกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
2 แนวทางที่ 1 สงเสริมใหมีการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตการเกษตร
แนวทางที่ 2.สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 3.สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได
3 แนวทางที่ 1. การใหบริการและใหความรูดานสาธารณสุขแก
ประชาชน
แนวทางที่ 2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 3. การเฝาระวังปองปรามยาเสพติด
แนวทางที่ 4. การสวัสดิการ ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
4 แนวทางที่ 1 การพัฒนาการจัดการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความพรอมศพด. รวมทั้งสงเสริมกีฬานักเรียนในสถานศึกษา
แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหมี วัสดุ อุปกรณ ที่ใช
สําหรับการศึกษาทางดานวิชาการ
แนวทางที่ 3 สงเสริม อนุรักษ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางที่ 4 สงเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชน
5.การพัฒนาความรูเพื่อสงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง
5 แนวทางที่1. มีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและความสะอาด
เรียบรอยของชุมชน
แนวทางที่2. มีการพัฒนา บําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6 แนวทางที่1.พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสํานักงานใหทันสมัย
แนวทางที่2.พัฒนา อบรม สงเสริมใหบุคลากรมีความรูเทคนิค
และวิชาการสมัยใหม
แนวทางที่3.การพัฒนาระบบบริหารงาน โดยมุงเนนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

การพัฒนาการดูแลสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต

การพัฒนาดานการศึกษาและสังคม

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่ บัญ ญั ติ ไ วในระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจั ดทํา แผนพั ฒ นาขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยไดนําโครงการ
ที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) มาจั ด ทํ า ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และนํ า ข อบั ญ ญัติ ง บประมาณดัง กล า วมาจั ดทํ า เปน แผนดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 238 โครงการ และนําไปปฏิบัติได 127 โครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิง่ อํานวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ดําเนินงาน
45

16

20

8

59

27

27

16

6

3

81
238

รวม

57
127

การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

:

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ความถี่ : ปละ 1 ครั้ง)

มี
ไมมี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน





















1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรบั และการเบิกจายงบประมาณ
การประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน กําหนดประเมินผลตามยุทธศาสตรการพัฒนา คือ
การประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการ รายการ
ประเมินจะพิจารณาเรื่องปริมาณคาใชจาย คุณภาพ ความพึงพอใจ การใหประโยชนแกกลุมเปาหมายหรือผูที่
ไดรับประโยชน และผลที่ไดรับกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม นําไปสูการประเมินผลวาไดบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งจะไดผลประเมินในภาพรวม
1.4 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําป 2561 สรุปไดดังนี้
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในป
ที่ ผ า นมาได จัดทํา แผนงานโครงการ และกิ จ กรรมไว จํา นวนมากครอบคลุ มงานทุ ก ด า น โดยได จั ด ลํ า ดับ
ความสําคัญเรงดวน
2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความพึงพอใจที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการโครงการ ซึ่งเปนโครงการที่
มีคุณภาพ
1.5 ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไขน
1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถายโอน และความตองการของ
ประชาชน โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่จะตองดําเนินการพัฒนาอีกมาก
2. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และไมใหความสําคัญกับการทําแผนพัฒนาตํา บล
ทําใหการปฏิบัติงานยังไมสามารถแกไขปญหาตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางตรงจุด
๓. การนําแผนไปใช ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจํานวนโครงการที่นําไปใช ยัง
มีเปอรเซ็นที่ต่ํา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองใหความสําคัญของแผนพัฒนา
มากขึ้น

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว า ดว ยการจั ดทํา แผนพัฒนาขององคก รปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แก ไ ขเพิ่ม เติม ฉบั บที่ 3 พ.ศ.
2561) เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑ ที่กําหนดไวตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ พื่อความสอดคลอง
แผนพั ฒนาท องถิ่นขององคก รปกครองสว นทองถิ่น และแนวทางการพิ จ ารณาการติด ตามและประเมิ น ผล
โครงการเพื่อความสอดคลอ งแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ งเปนสวนหนึ่ง ของการ
ติด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา โดยดํ า เนิน การให แ ล ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช
งบประมาณรายจาย มีขั้นตอนดังนี้

ลําดับ
1
2
3

ขั้นตอน
ตัวอยางเอกสาร
เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
หนังสือเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการฯ
บทคัดยอ
-พิ จารณาการติ ดตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อความสอดคล อ ง
แบบประเมินผลโครงการ
แผนพั ฒนาทอ งถิ่ น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบประเมินผล
-พิจ ารณาการติด ตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร เ พื ่ อ ความสอดคลอยุงทธศาสตร
แผนพั ฒนาทอ งถิ่ น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตารางสรุปผลการ
ประเมิน

4
5

สรุปผลการประเมิน
รายงานผลการติดตามและประเมินผล

รายงานการประชุม
รายงานแผลการประเมิน

แนวทางการพิ จ ารณาการติด ตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตรเ พื่อ ความสอดคลอ งแผนพั ฒ นาทอ งถิ ่น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว า ดว ยการจั ดทํา แผนพัฒนาขององคก รปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แก ไ ขเพิ่ม เติม ฉบั บที่ 3 พ.ศ.
2561) เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑ ที่กําหนดไวตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ พื่อความสอดคลอง
แผนพั ฒนาท องถิ่นขององคก รปกครองสว นทองถิ่น และแนวทางการพิ จ ารณาการติด ตามและประเมิ น ผล
โครงการเพื่อความสอดคลอ งแผนพัฒนาทอ งถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ งเปนสวนหนึ่ งของการ
ติด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา โดยดํ า เนิน การให แ ล ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช
งบประมาณรายจาย มีขั้นตอนดังนี้

ลําดับ
1
2
3

ขั้นตอน
ตัวอยางเอกสาร
เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
หนังสือเชิญประชุม
ประชุมคณะกรรมการฯ
บทคัดยอ
-พิ จารณาการติ ดตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อความสอดคล อ ง
แบบประเมินผลโครงการ
แผนพั ฒนาทอ งถิ่ น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบประเมินผล
-พิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุท ธศาสตรเ พื ่อ ความสอดคลอยุงทธศาสตร
แผนพั ฒนาทอ งถิ่ น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตารางสรุปผลการ
ประเมิน

4
5

สรุปผลการประเมิน
รายงานผลการติดตามและประเมินผล

รายงานการประชุม
รายงานแผลการประเมิน

แนวทางการพิจ ารณาการติด ตามและประเมิน ผลโครงการเพื่อความสอดคล อ งแผนพัฒ นาท องถิ่ น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิ จ ารณาการติด ตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคลอ งแผนพัฒ นาท องถิ่ น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

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

แนวทางการพิ จ ารณาการติด ตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตรเ พื่อ ความสอดคลอ งแผนพั ฒ นาทอ งถิ ่น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

2.4 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
การใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

เอกสาร
หนา

คะแนนเต็ม

1.ข อ มู ล สภาพทั่ ว ไป
และขอมู ลพื้นฐานของ
องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) ขอมูล เกี่ ย วกั บ ด า นกายภาพ เช น ที่ ตั้ง ของหมู บา น/ชุม ชน/ตํ า บล ลั ก ษณะภู มิป ระเทศ
ลักษณะภู มิอากาศ ลัก ษณะของดิน ลัก ษณะของแหล งน้ํา ลักษณะของไม/ ปาไม ฯลฯ ดา น
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

20
(3)

(2) ข อ มู ล เกี่ ยวกั บ ด า นการเมือ ง/การปกครอง เช น เขตการปกครอง การเลื อ กตั้ง ฯลฯ
ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การ
สังคมสงเคราะห ฯลฯ

(2)

(4) ข อ มู ลเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน เช น การคมนาคมขนส ง การไฟฟ า การประปา
โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ขอมูลเกี่ยวกั บระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การ
ทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(6) ข อมู ล เกี่ ยวกั บ ศาสนา ประเพณี วั ฒนธรรม เช น การนั บ ถื อศาสนา ประเพณีและงาน
ประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(2)

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.

(2)

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น
โดยใช ก ระบวนการร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มตั ด สิ นใจ ร ว มตรวจสอบ ร วมรั บ ประโยชน ร ว ม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(3)

2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
ส ภ า ว ก า ร ณ แ ล ะ (1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการ
ศักยภาพ
พัฒ นาขององค กรปกครองสว นท องถิ่ นในเขตจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร ข ององคก รปกครองสว น
ท อ งถิ่ น นโยบายของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

15
(2)

(2) การวิ เคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผั งเมืองเฉพาะและการบังคับ ใช ผลของการบังคับใช
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น

(1)

(2)

คะแนน
ทีไ่ ด

ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ
พิจารณา
2. การวิ เ คราะห (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ส ภาว การ ณ แ ล ะ ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ศักยภาพ (ตอ)
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิ เ คราะห สิ่งแวดลอ ม พื้ นที่สีเขีย ว ธรรมชาติ ต า งๆ ทางภู มิ ศ าสตร
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท่มี ผี ลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) OOpportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอ
ปญหา คนหาสาเหตุข องปญ หาหรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไข
ปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิ ก จ ายงบประมาณ การประเมิน ผลการนํ า แผนพั ฒ นา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒ นา
ทองถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน ผล
ที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมา
และแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
3. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุ ทธศาสตร สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
ข อ ง อ ง ค ก ร พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ป ก ค ร อ ง ส ว น สวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

เอกสาร
หนา

คะแนนเต็ม
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)
(1)

(1)
65
(10)

ทองถิ่น

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ
3.2 ยุ ทธศาสตร 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น สอดคลองกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
ท อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0
จังหวัด
3.3 ยุ ทธศาสตร
จังหวัด

(10)

(10)

คะแนน
ที่ได

เอกสาร คะแนนเต็ม
หนา

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

3.
ยุทธศาสตร
(ตอ)
3.4
วิสัยทัศน

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
แสดงให เห็ น ชอ งทาง วิธี ก าร ภารกิจ หรือ สิ่ งที่ต อ งทํ าตามอํ านาจหนา ที่ ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
เปาประสงคข องแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จ ะ
เกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทอ งถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ น ซึ่ ง เกิ ดจากศัก ยภาพของพื้ น ที่ จ ริง ที่ จ ะนํ า ไปสู ผ ลสํ า เร็ จ ทาง
ยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อ ง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืน
3.7 จุดยืน
ทางยุ
ท
ธศาสตร
แ
ละยุ
ท
ธศาสตร
ข
ององค
ก
รปกครองส
ว
นท
อ
งถิ
่นที่มีความชัดเจน นําไปสู
ทาง
การจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความ
ยุทธศาสตร
(Positioning) เชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่ อ มโยงองครวมที่นํา ไปสูการพัฒ นาทอ งถิ่ น ที่เกิ ดผลผลิต /โครงการจากแผน
3.8 แผนงาน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.9 ความ
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอัน
เชื่อมโยงของ เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อ นําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน

(5)

3.5 กลยุทธ
3.6
เปาประสงค
ของแตละ
ประเด็นกล
ยุทธ

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

ในภาพรวม
3.10
ผลผลิต/
โครงการ

รวมคะแนน

100

คะแนน
ที่ได

แนวทางเบื้องต นในการให คะแนนแนวทางการพิจารณาการติ ด ตามและประเมิ นผลโครงการเพื่อ ความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุ ป สถานการณ ก าร
พัฒนา

2. การประเมิ น ผล การนํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไ ปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

3. การประเมิ น ผลการนํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไ ปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

4. แผนงานและยุ ท ธศาสตร
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ

เอกสารหนา คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได
เปนการวิเคราะหก รอบการจัดทํ ายุทธศาสตรข ององคกรปกครอง
10
ส ว นท อ งถิ่ น (ใช ก ารวิ เ คราะห SWOT
Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ การพัฒนา อยา งนอ ยตอ ง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1) การควบคุ มที่มีก ารใชตัว เลขต า งๆ เพื่อ นํา มาใช วั ด ผลในเชิ ง
10
ปริม าณ เชน การวั ด จํ า นวนโครงการ กิ จ กรรม งานต า งๆ ก็ คื อ
ผลผลิตนั่นเองวา เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวห รือ ไมจํา นวนที่
ดํ า เนิน การจริง ตามที่ ไ ด กํ า หนดไว เ ทา ไหร จํา นวนที่ไ ม ส ามารถ
ดํ า เนิ น การได มี จํ า นวนเท า ไหร สามารถอธิ บ ายได ต ามหลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
ที่ไดกําหนดไว
2) วิ เ คราะห ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒ นาในเชิงคุณภาพคือการ
10
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือ ไมแ ละเป น ไปตามอํา นาจหน า ที่ ห รือ ไม ประชาชนพึ งพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณ ฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรื อ
ลักษณะถูกตอ ง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุ ประสงค
หรื อ ไม ซึ่งเปนไปตามหลัก ประสิท ธิผ ล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ไ ด รั บ งบประมาณมาดํ า เนิ น การ รวมถึ ง สามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิ เ คราะห ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
10
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสู
ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช SWOT
Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
5.1 ความชั ด เจนของชื่ อ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
โครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความ

เอกสาร
หนา

คะแนนเต็ม
60
(5)

ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

5.2 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของ สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถงึ เปาหมายตอง
โครงการ) มี ค วามชั ด เจน ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิ ต
นําไปสูการตั้งงบประมาณได อยา งไร กลุม เปาหมาย พื้นที่ ดํ าเนิ นงาน และระยะเวลาดํ าเนิ น งาน
ถูกตอง
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
5 . 4 โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรา ง
ยุทธศาสตร 20 ป
โอกาสความเสมอภาคและเท าเทียมกั นทางสังคม (5) การสร า งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ

(5)

(5)

(5)

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรช าติ 20 ป
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒ นา (1) การยกระดั บ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชว งวัยและการปฏิรูป ระบบเพื่อ สรา ง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อ มล้ํ าทางสั งคม (4)
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจและสั งคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6)
5 . 6 โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
สอ ด ค ล อ งกั บ Thailand โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
4.0
ไปสู Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจ ที่ขั บ เคลื่อ นด ว ย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคา เชิง นวั ตกรรม (2) เปลี่ย นจากการขั บ เคลื่อ นประเทศด ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม เต็ม ดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล ว ต อ ยอดความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เช น ด า นเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

(5)

คะแนน
ที่ได

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

5. โครงการพัฒนา (ตอ)
5.7 โครงการสอดคลองกับ โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ห ว งระยะเวลาของ
ยุทธศาสตรจังหวัด
แผนพั ฒ นาจัง หวัด ที่ไ ดกํา หนดขึ้น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพัฒ นาท อ งถิ่ น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สว นหนึ่ ง ออกจากกันได นอกจากนี้ โ ครงการพัฒ นาทอ งถิ่ น ต อ งเป น
โครงการเชื่อ มตอ หรือ เดินทางไปด ว ยกั นกั บ ยุ ทธศาสตรจัง หวั ด ที่ ไ ด
กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแก ไ ขป ญ หา เป น โครงการที่ ดํ า เนิน การภายใตพื้ นฐานความพอเพี ย งที่ ประชาชน
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร ดําเนินการเองหรือ รวมดําเนินการ เปนโครงการตอ ยอดและขยายได
เสริ ม สร า งให ป ระเทศชาติ เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อ ใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
มั่ น ค ง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวย
ภายใตหลักประชารัฐ
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วาม งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึ งถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
สอ ดคล อ งกั บ เป า หมา ย จัดทํ าโครงการไดแก (1) ความประหยั ด (Economy) (2) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มี ก ารประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อ การพัฒ นาต อ งใหส อดคลอ งกับ โครงการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น
งบประมาณ
มี ค วามโปรงใสในการกํา หนดราคาและตรวจสอบไดใ นเชิง ประจั ก ษ
มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจ า ยในขอ บั ญ ญั ติ ญั ติ / เทศบัญ ญั ติ เงิ น สะสม หรื อ
รายจายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกําหนดตัว ชี้วัด มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
(KPI) และสอ ดคล อ งกั บ ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)
วัตถุประสงคและผลที่คาดวา ใชบ อกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึ งพอใจ
จะไดรบั
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สงิ่
ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่ ค าดว าจะไดรับ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
สอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึงถึ ง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน

เอกสาร
หนา

คะแนนเต็ม
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

คะแนน
ที่ได

2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

:

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ความถี่ : ปละ 1 ครั้ง)

มี
ไมมี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน





















สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน
จํานวนคณะกรรมการ

เต็ม

คะแนน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
คาเฉลี่ย

20
15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100
11 คน

18
15
61
10

18
14
56
10

19
14
53
9

19
14
54
9

19
15
60
10

18
14
56
10

19
14
56
10

19
14
53
9

19
14
53
9

18
14
53
9

19
14
53
9

18.64
14.18
55.27
9.45

10
9
5
4
5
5
5
4
4
94

9
9
4
4
4
4
4
4
4
88

9
9
4
4
4
4
3
4
3
86

9
9
4
4
4
4
4
4
3
87

10
9
5
4
5
4
5
4
4
94

9
9
4
4
4
4
4
4
4
88

9
9
4
4
4
4
4
4
4
89

9
9
4
4
4
4
3
4
3
86

9
9
4
4
4
3
4
4
3
86

9
9
4
4
4
3
4
4
3
85

9
9
4
4
4
4
3
4
3
86

9.18
9.00
4.18
4.00
4.18
3.91
3.91
4.00
3.45
88.09

1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแกงจาน ตั้งอยูเลขที่ 97 หมูที่ 10 ถนนแจงสนิท ตําบลแกงเลิง
จาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หางจากที่วาการอําเภอเมือง 5 กิโลเมตร หางจาก
จังหวัดมหาสารคาม 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ต.เกิ้ง , ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
ทิศใต
“
ต.บอใหญ อ.บรบือ
ทิศตะวันออก
“
ต.แวงนาง อ.เมืองมหาสารคาม
ทิศตะวันตก
“
ต.ทาสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม
ตําบลแกงเลิงจานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34.85 ตร.กม. หรือประมาณ 21,781 ไร คิด
เปนรอยละ 5.63 ของพื้นที่อําเภอเมืองมหาสารคาม เปนที่ทําการเกษตร 12,566 ไร
คําขวัญตําบลแกงเลิงจาน
แกงเลิงจานธารสวยใส
ฮีตครองธรรมสืบอีสาน

เสื่อกกไหลใจงามล้ํา
ราษฎรสําราญดวยวิถีที่พอเพียง

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะเปนลุมดอน มีอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน ซึ่งเปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง เปนแหลงน้ําที่
สําคัญที่ใชในการเกษตรของตําบล
จํานวนหมูบาน องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ประกอบดวย หมูบาน จํานวน 17
หมูบาน (แสดงจํานวนหมูบานในเขต อบต. )
หมูที่ 1 บานดอนตูม
หมูที่ 10 บานหนองจิก
หมูที่ 2 บานกุดเปง
หมูที่ 11 บานหัวชาง
หมูที่ 3 บานหนองใหญ
หมูที่ 12 บานโนนหัวฝาย
หมูที่ 4 บานเมนใหญ
หมูที่ 13 บานแกงเลิงจาน
หมูที่ 5 บานทาแร
หมูที่ 14 บานเมนใหญ
หมูที่ 6 บานหนองจิก
หมูที่ 15 บานหนองจิก
หมูที่ 7 บานเมนนอย
หมูที่ 16 บานดอนตูม
หมูที่ 8 บานกลาง
หมูท่ี 17 บานทาแรวัฒนา
หมูที่ 9 บานดอนโด

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น เนื่องจากอยูใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มพี ื้นที่สวนใหญแหงแลง
1.4 ลักษณะของดิน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีลักษณะของดินจะแบงตามสภาพพื้นที่โดย
สวนมากจะมีลักษณะดินทราย สวนพื้นที่บางสวนจะเปนดินเหนียว และบางสวนจะเปนดินเอียด (ดินที่มี
ความเค็ม เปนกรดไมเหมาะกับการเพาะปลูก) และดินทาม (ดินที่มีความอุดมสมบูรณ )
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีแหลงน้ําที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปคือ
อางเก็บน้ําแกงเลิงจาน ตั้งอยูริมถนนเลี่ยงเมืองใกลกับตัวเมืองมหาสารคาม ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ใกลตัวจังหวัดมหาสารคาม ทั้งเปนที่พักผอนหยอนใจยอดนิยมของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
ในดานการเก็บกักน้ํา เปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง ตั้งอยูที่ บานโนนหัวฝาย ต.แกงเลิงจาน อ.เมือง จ.
มหาสารคาม อางเก็บน้ําพื้นที่รับน้ําฝน 208 ตร.กม. พื้นที่อางเก็บน้ํา 3.112 ตร.กม.หรือ = 1,945 ไร
ระดับน้ําสูงสุด +144.500 ม.รทก.ระดับน้ําต่ําสุด + 141.930 ม. รทก. ระดับน้ําเก็บกัก +143.830 ม.
รทก.ความจุ 8.024 ลาน ลบ.ม. ทํานบดิน ความกวางทํานบดิน 4.00 ม. ยาว 1+800 ม. สูงสุด 7.00 ม.
อาคารระบายน้ําใชงานยาว 96 ม. คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ยาว 6+300 กม. คลองสงน้ําสายซอย 1 ซาย
- ขวา ยาว 2+118 กม. พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีแหลงน้ําที่สาํ คัญคือ ลําหวย
คะคาง ลําหวยปอปด ลําหวยทราย หนองกุดโด หนองเสียว หนองใหญ เกาะลอยศรีหนองจิก หนองบัก
เมา
2 การเลือกตั้ง
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีเขตเลือกตั้ง 17 เขตเลือกตั้ง มี
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง รวม 6,136 คน แยกเปนชาย 2,950 คน หญิง 3,186 คน (ขอมูลจากแบบ
รายงานผูใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2556)
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 8,356 คน แยกเปนชาย 4,060 คน เปนหญิง 4,296 คน
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ คือ วิทยาลัย
สารพัดชางมหาสารคาม ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนในเขตโรงเรียนบานดอนตูม
ดอนโด โรงเรียนวันครู 2502 โรงเรียนชุมชนบานหนองจิกทาแร โรงเรียนบานเมนใหญ โรงเรียนบานหนอง
ใหญ ศพด.บานดอนตูม ศพด. บานกลาง - เมนใหญ – หัวชาง

4.2 สาธารณสุข
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแกง
เลิงจาน 1 แหง ตั้งอยูที่ บานหนองจิก หมูที่ 10 ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
4.3 อาชญากรรม
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเปนพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท ซึ่งพื้นที่สวน
กึ่งเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม จะมีประชาชนที่ไมใชคนพื้นที่อาศัยอยูจํานวนหนึ่ง แตก็ไมเคยปรากฏปญหา
อาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเปนพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท มีปญหายา
เสพติดในบางพื้นที่ที่เปนพื้นที่สีแดง
4.5 การสังคมสงเคราะห
ในพื้นที่องคการบริห ารสวนตํา บลแกงเลิ งจาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
จํานวนผูสูงอายุ 1,212 คน ผูพิการ 223 คน ผูปวยเอดส 10 คน จากประชากรทั้งหมด 8,356 คน
การเขาสูยุค “ผูสูงวัย” แนวโนมดานประชากรของ “สังคมผูสูงอายุ”
ตารางจํานวนประชากรผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2562
ป
จํ า นวนประชากร จํานวนผูสูงวัย
คิดเปนรอยละ
ทั้งหมด
อายุ 60 ป ขึ้นไป
2557
8,077
931
11.52
2558
8,128
989
12.16
2559
8,168
1,065
13.03
2560
8,172
1,130
13.82
2561
8,250
1,120
13.58
2562
8,356
1,212
14.51
ขอมูลจากกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน (เดือนมิถุนายน 2562)
ขอมูลจากตาราง พบวาประชากรกลุมผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น(ตั้งแต 60 ปขึ้นไป) และจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่อง
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีพื้นที่ติดกับตอกับตําบลตลาดอําเภอ
เมืองมหาสารคาม ซึ่งมีถนนสายหลักคือถนนแจงสนิท (สายบรบือ – สารคาม) และถนนสายเลี่ยงเมือง ซึ่งเปน
ถนนสายเขาตัวเมืองจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทําใหมีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีตเชื่อมตอ
กับถนนสายหลักอีกมากมายเพื่อการขนถายสินคาทางการเกษตรและการสัญจรไปมาของประชาชน
5.2 การไฟฟา
พื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแก ง เลิ ง จาน มี ห น ว ยงานการไฟฟ า จั ง หวั ด
มหาสารคามตั้งอยูในพื้นที่ คือตั้งอยูที่บานหนองจิกตําบลแกงเลิงจาน ในสวนของพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจานไดมีการขยายเขตไฟฟาทั้งในดานครัวเรือนและดานการเกษตรอยางทั่วถึง

5.3 การประปา
พื้นที่องคการบริหารสวนตํา บลแกงเลิงจาน มีการใชน้ํา ประปาสว นภู มิภาคและ
น้ําประปาหมูบาน ขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่
5.4 โทรศัพท
พื้นที่องคการบริห ารส วนตําบลแกงเลิงจาน มีสั ญญาณในการรับโทรศั พทอยา ง
ทั่วถึงเพราะพื้นที่อยูไมหางจากตัวจังหวัด
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไมมีที่ทําการไปรษณียในพื้นที่
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่องคการบริหารสว นตํา บลแกงเลิงจาน สวนใหญ มีพื้น ที่ทํา การเกษตร เชน
ขาว (นาป นาปรัง) มันสําปะหลัง และออย
6.2 การประมง
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีประชาชนสวนหนึ่งซึ่งมีอาชีพทําการ
ประมงคือหมูบานที่อยูใกลอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน และเปนการประมงขนาดเล็กหรือทําในครอบครัว
6.3 การปศุสัตว
พื้ น ที่ อ งค ก ารบริ หารส ว นตํ า บลแก ง เลิ ง จาน มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว ใ นครั ว เรื อ นเช น
กระบือ โค สุกร และมีฟารมเลี้ยงไกในพื้นที่บานหนองจิกหมูที่ 6
6.4 การบริการ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีการบริการของสถานีบริการน้ํามัน (ปม
น้ํามัน) สองแหงคือปมน้ํามัน ปตท. และปม พีที ปมแกส หนึ่งแหง และรีสรอท 8 แหง
6.5 การทองเที่ยว
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ
คือ อางเก็บน้ําแกงเลิงจาน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมและไปมาสะดวก
6.6 อุตสาหกรรม
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีโรงงานอุตสาหกรรมอยูภายในศูนยมี
ชัยมหาสารคาม โรงงานรับซื้อไมยูคาฯ โรงสีขาวขนาดใหญ โรงน้ําแข็ง สถานรับซื้อหัวมันสําปะหลังและ
พืชผลทางการเกษตร
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีกลุมอาชีพ คือ กลุมพรมเช็ดเทาบาน
เมนใหญ กลุมทอเสื่อกกบานเมนใหญ กลุมทําขาวหลามและกลุมสานตะกราพลาสติกบานหัวชาง
6.8 แรงงาน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีแรงงานสวนใหญประกอบอาชีพในตัว
เมืองมหาสารคาม ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และสถานประกอบการตางๆ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีทั้ง หมด 17 หมูบาน/ชุมชน ซึ่ง
พื้นที่เปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทําใหการประกอบอาชีพของแตละหมูบาน / ชุมชน มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมในแตละแหง

2 ขอมูลดานการเกษตร
พื้นที่ ที่ทําการเกษตรสวนใหญปลูกขาวซึ่งเปนอาชีพหลัก นอกฤดูเก็บเกี่ยวแลวมี
ปลูกพืชผักสวนครัวเปนสวนใหญ
3 ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีแหลงน้ําที่สําคัญคือ ลําหวยคะคาง
ลําหวยปอปด ลําหวยทราย หนองกุดโด หนองเสียว หนองใหญ เกาะลอยศรีหนองจิก หนองบักเมา
และสถานีสูบน้าํ ดวยไฟฟาบานเมนนอย
4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) พื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน ใชนา้ํ ประปาสวนภูมิภาคและน้ําประปาหมูบานเปนแหลงน้ําใช
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งมีวัดในเขตตําบลดังตอไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อวัด/สํานักสงฆ
วัดบานดอนตูม
วัดบานกุดเปง
วัดบานหนองใหญ
วัดบานเมนใหญ
วัดบานทาแร
วัดปาบานทาแร
วัดปามฤคทายวัน
วัด/สํานักสงฆบานเมนนอย
วัดบานดอนโด
วัดสุวรรณาวาส
วัดปาโคกหนองจาน
วัดปาเลิงจาน
วัดปาดอนสวรรค

บาน
ดอนตูม
กุดเปง
หนองใหญ
เมนใหญ
ทาแร
ทาแร
หนองจิก
เมนนอย
ดอนโด
หนองจิก
หัวชาง
โนนหัวฝาย
ดอนตูมสามัคคี

หมู
1
2
3
4
5
5
6
7
9
10
11
12
16

7.2 ประเพณีและงานประจําป
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ซึ่งสวนใหญเปนชาว
ไทยพุ ทธ และอยูใ นภาคตะวันออกเฉีย งเหนือซึ่งมีป ระเพณี และวั ฒนธรรมที่เหมือ นและคล า ยคลึ งกั น กั บ
ประเพณีของคนอีสานทั่วไป คือยังคงรักษาประเพณีตามฮีตสิบสองคงอยู
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ซึ่งสวนใหญเปนชาว
ไทยพุทธ และอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีภาษาถิ่นคือ ภาษาอีสาน ซึ่งสวนใหญใชภาษาอีสาน และมี
ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องการจักรสาน การทอสื่อ เปนตน

7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มีสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
คือ สื่อกก ซึ่งทอจากภูมิปญญาชาวบาน ผลิตภัณฑปลาสด ปลาแปรรูป (จากแกงเลิงจาน) ผลิตภัณฑจาก
บัวหลวง เชน เมล็ดบัวสด ชาเกสรบัว ผลิตภัณฑจากขาว เชนขาวไรทเบอรรี่ เปนตน
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
พื้นที่องคก ารบริหารสว นตําบลแก งเลิง จาน มี ทรั พ ยากรธรรมชาติ คือแหล งน้ํ า
แกงเลิงจาน ซึ่งเปนที่มาของชื่อตําบลแกงเลิงจาน ฉะนั้น อางเก็บน้ําแกงเลิงจานจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญที่สุดของชาวตําบลแกงเลิงจาน
8.2 ปาไม
พื้น ที่อ งค การบริห ารสว นตํา บลแก ง เลิ ง จาน ไม มีแ หล ง ปา ไม ที่ สํ า คั ญ ในตํ า บล
เนื่องจากเปนพื้นที่ลุมน้ํา ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจึงไดมีการจัดทําโครงการปลูกปาขึ้นเปน
ประจําของทุกป
8.3 ภูเขา
พื้นที่อ งคการบริหารส ว นตํ า บลแกงเลิง จาน ไม มีภู เขา เนื่ องจากพื้น ที่ จัง หวั ด
มหาสารคามไมมีภูเขา
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ตามที่กลาวมาแลว ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของตําบลแกงเลิงจานคือ อางเก็บ
น้ําแกงเลิงจาน ซึ่งเปนที่มาของชื่อตําบลแกงเลิงจาน ฉะนั้น อางเก็บน้ําแกงเลิงจานจึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สําคัญที่สุดของชาวตําบลแกงเลิงจาน เพราะเปนแหลงที่สรางรายไดใหกับชุมชน ทั้งในดานการเกษตรเปน
สําคัญ การประมง และการทองเที่ยว ดังคําขวัญตําบลที่วา
แกงเลิงจานธารสวยใส
เสื่อกกไหลใจงามล้ํา
ฮีตครองธรรมสืบอีสาน
ราษฎรสําราญดวยวิถีที่พอเพียง
ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของตําบลแกงเลิงจานคือ อางเก็บน้ําแกงเลิง
จาน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ยังคงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติให คงอยูสืบไป รวมทั้งการขอความ
รวมมือจากภาครัฐและเอกชนในการรักษาคุณภาพของแกงเลิงจานเพื่อความยั่งยืนสืบไป
1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand ) และ
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)จากการดําเนินงานที่
ผานมาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดใชแผนพัฒนาฉบับตางๆประกอบกับการนําแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมา
เปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น ไดสรุปสถานการณการพัฒนาดวยเทคนิค SWOT Analysis ทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ไดแก จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weaknesses : W) โอกาส
(Opportunities : O) อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats : T)

- จุดแข็ง (Strength : S)
(1) ชุมชนใชวิถีชีวิตที่เรียบงาย และยังรักษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น
อยางแนบแนน
(2) มีความพรอมในดาน จํานวนบุคลากร
(3) มีพื้นที่ทาํ การเกษตรจํานวนมาก มีกลุมอาชีพในชุมชน
(4) มีความพรอมในดานลักษณะของพื้นที่ คือการคมนาคมสะดวก ติดกับถนนเสนหลัก (ถนนแจง
สนิท)และมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตลาด หางจากที่วาการอําเภอเมืองเพียง 5 กิโลเมตร
(5) มีความพรอมในดานลักษณะของพื้นที่ คือมีอางเก็บน้ําแกงเลิงจาน เปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง
ซึ่งมีพื้นที่ ติดกับเมืองมหาสารคาม เปนแหลงกักเก็บน้ํา เพื่อใชในการเกษตรที่สําคัญ ของตําบล และในการ
ประมงของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คืออยูใกลตัวเมืองมหาสารคาม
การเดินทางไปมาสะดวก นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําที่สําคัญในตํา บลอีกเชน เลิงบอ หวยคะคาง ลําหวยทราย
ลําหวยนอย ลําหวยปอปด ลําหวยตูม อางเก็บน้ําหนองกุดโด อางเก็บน้ําหนองใหญ และหนองตางๆ ฯลฯ
(6) พื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในศูนยมีชัย และโรงงานน้ํา แข็งซึ่งทําใหประชาชนมีรายไดคนวัย
หนุมสาวไดทํางานอยูบานกับครอบครัว และมีโรงงานยอยๆอีกจํานวนหนึ่ง มีโรงสีขาวขนาดใหญอยูในพื้นที่
(7) มีความพรอมในดานแหลงการศึกษาและศูนยราชการ เชนศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยสารพัดชางมหาสารคาม และโรงเรียนในตําบลอีก
5 โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย
(8) ในพื้นที่มีโรงแรม 8 แหง ปมน้ํามันและปมกาซ 3 แหง ซึ่งมีผลตอรายไดของอบต. คือภาษี
(9) มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง
- จุดออน (Weaknesses : W)
(1) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานที่ไมดีในพื้นที่ ที่หางไกล ไฟฟาสองสวางตามซอยและถนนตางๆ
มีไมเพียงพอ น้ําประปาไมไหลบางชวงเวลา อีกทั้งในบางพื้นที่ยังขยายเขตการประปา ไม ทั่ ว ถึ ง ป ญ หาถนน
ขรุขระไมไดรับการซอมแซม ถนนหลายสายไมมีทอระบายน้ํา
(2) ขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สําคัญ
(3) แหลงน้ําในการทําการเกษตรกักเก็บน้ําไมไดเพียงพอ ตื้นเขิน ทําใหผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
สวนในฤดูฝนน้ําระบายไมทันทําใหน้ําทวมขัง
(4) เนื่องจากพื้นที่อยูติดกับถนนสายหลักทําใหเกิดปญหาทางการจราจร ความไมปลอดภัยใน
การจราจร
(5) พื้นที่เปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ผูคนมาจากหลายแหงมีปญหาดานการติดตอ ประชาสัมพันธ การ
รวมคนระดมความคิด การทําประชาคม การพบปะประชาชน
(6) ปญหาดานโจรผูราย การลักขโมย
(7) ปญหาดานการพัฒนาดานตลาดชุมชน
-โอกาส (Opportunities : O)
(1) นโยบายการกระจายอํานาจของรัฐทําใหทองถิ่น มีอํานาจหนาที่บริหารโครงการบริ ห าร
จัดการไดอยางคลองตัวมากขึ้น
(2) นโยบายสงเสริม เกษตรกรรม ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นซึ่งจะไดรับ
การสนับสนุนใหมีคุ ณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับ ตา งๆ คือ ระดับ
ทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับการสงออกโดยจัดการระบบบริหารจัดการ โครงการแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางเทคโนโลยี และการจัดการ

- อุปสรรค / ภัยคุกคาม (Threats : T)
(1) กระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีปญหาตอการศึกษาของวัยรุน กลาวคือป จ จุ บั น เ ย า ว ช น
นักเรียน นักศึกษา มีคานิยมในการดําเนินชีวิตตามแบบตะวันตกมากขึ้น เชน การแตงตัวตามแฟชั่น การใช
สินคาเกินความจําเปน
(2) ประสบปญหาอุทกภัย ภัยแลง น้ําทวม
การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
จากกระแสโลกาภิวัฒน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ประกอบการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ที่
จะมีการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการเปดเสรีสินคาและบริการ
การลงทุนและการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีฝมือ ภายใตโครงสรางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
จัง หวั ด มหาสารคาม ซึ่ง มีภ าคเกษตรกรเป น พลัง ขับ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญจะได รั บ
ผลกระทบในการเข าสูประชาคมอาเซียน ไดแก ขา ว ออย ยางพารา ในสวนของภาคบริการ ไดแก ธุ รกิจ
โรงแรมและการทองเที่ยวเปนอีกภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบและเกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับประเทศ
ไปถึงระดับรากหญาคือชุมชนและประชาชน สําหรับในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน มี
สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง คือ
1. สถานการณดานการเมืองและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
กระแสโลกาภิวัฒน เกิดการขยายตัวของระบบเทคโนโลยีสื่อสารบนความเปนประชาธิปไตย เกิดการ
บริหารงานแบบกระจายอํา นาจ สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในองคการบริหารสวนตํา บล มี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนี้
(1.)ประชาชนมีสวนรวมโดยตรงมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร จะขยายชองทางใหประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยตรงและรวดเร็ว เครื่องสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ จะถูกประชาชนนํามาเปนชองทางที่ใชในการ
เสนอความคิดเห็น แจงขอมูล และรวมกิจกรรมตาง ๆ ทางการเมือง หรือเรียกวาผานสื่อออนไลนมากขึ้น
(2.)โอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองเปดกวางมากขึ้น การสื่อสารที่สะดวกยิ่งขึ้น เปดโอกาสใหคน
กลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวมทางการเมืองผานเทคโนโลยี ทั้งรับรูขาวสารทางการเมืองดวยตนเอง การโทรแสดง
ความคิดเห็นผานรายการ เชน วิทยุชุมชน ตลอดถึงการรองเรียนผานระบบสื่อออนไลนตาง ๆ
(3.)รูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการหาเสียงโดยการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน
ยังมีความสําคัญ แตจะมีการใชเทคโนโลยี มาหาเสียงเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการโทรศัพทพูดคุย ซึ่งสะดวกกับ
ผูใชสิทธิที่อยูหางไกล หรือผูท่ไี ปทํามาหากินอยูนอกพื้นที่
(4.)นักการเมือง กลายเปนบุคคลสาธารณะ โดยผลของการใชเทคโนโลยี จะทําใหประชาชนสามารถ
ติดตามการทํางาน โดยการใชโทรศัพท เมื่อตองการความชวยเหลือหรือไดรับความเดือดรอน
2. สถานการณดานเศรษฐกิจและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
(1) ดานโครงสรางเศรษฐกิจ สวนมากเปนภาคเกษตรกรรม ประชาชนสวนมากประกอบอาชีพทํานา
มีการใชเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตในการทํา การเกษตรจะเพิ่มมากขึ้น การเขาถึงบริการทางการเงินสะดวก มี
การทําธุรกรรมทางการเงินผานธนาคารมากขึ้น รวมถึงแหลงเงินทุนนอกระบบดวย เชน การจัดทําบัตรเครดิต
ของ ธ.ก.ส ใหกับเกษตรกรชาวนารวมถึงเครดิตจากสถาบันที่ไมใชธนาคาร (Non Bank) เชน อิออน เฟรสชอย
และยังมีการกูเงินจากกลุมออกเงินกูนอกระบบหรือเรียกกลุม หมวกกันนอค
(2) โครงสรางประชากร ในอนาคตโครงสรางประชากร เปลี่ยนไป ประชากรวัยชรา (ผูมีอายุเกิน 60
ป) จะมีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลใหภาคการผลิตสินคาเกษตรในระบบเศรษฐกิจลดลง ขณะที่หลักประกันสุขภาพทาง
สังคมในรูปสวัสดิการแกคนชราจะเพิ่มขึ้น (เบี้ยยังชีพ)
(3) ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ จะมีมากขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คนรุนใหมกลุมหนึ่ง จะมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น ทํา งานมีร ายไดสูงขึ้น ขณะที่อีกสวนหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจน จบการศึกษาต่ํา ทํ างานใช
แรงงาน และมีการยายถิ่นของแรงงาน เพื่อไปประกอบอาชีพตางจังหวัด เชนรับจางตัดออย

(4) แรงงาน คาแรงในภาคเกษตรสูง ทําใหมีตนทุนการผลิตสินคาเกษตรสูง และสงผลใหเกษตรกร
ตองนําเทคโนโลยีมาใชในการทําเกษตรสงผลใหเกิดปญหาการวางงานในชุมชน
(5) การใชประโยชนในที่ดิน การพัฒนาทั้งถนน ระบบสาธารณูปโภค ทํา ใหที่ดินมีราคาสูงขึ้น และ
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการทําเกษตรทําใหไดผลผลิตนอยหรือไมไดผลผลิตเลย ไมคุมคากับการลงทุน
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยสวนมากไมปลูกพืชอื่น เปนการใชที่ดินไมคุมคา
สถานการณดานสังคมและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
1.การเขาสูยุค “ผูสงู วัย”แนวโนมดานประชากรของ “สังคมผูสูงอายุ”
ตารางจํานวนประชากรผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2562
ป
จํ า นวนประชากร จํานวนผูสูงวัย
คิดเปนรอยละ
ทั้งหมด
อายุ 60 ป ขึ้นไป
2557
8,077
931
11.52
2558
8,128
989
12.16
2559
8,168
1,065
13.03
2560
8,172
1,130
13.82
2561
8,250
1,120
13.58
2562
8,356
1,212
14.51
ขอมูลจากตาราง พบวาประชากรกลุมผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
2. ภาวะความเปนชนบท
2.1 องคป ระกอบของประชากรและชนบท การพั ฒนาขององคการบริห ารสว นตํ า บล พบว า ทิ ศ
ทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทําใหมีแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงเปนชนบทที่มีการพัฒนามากขึ้น ในป 2559-2562 มีการใชงบประมาณเพื่อพัฒนาถนนและ
ระบบสาธารณูปโภค เปนจํานวนมาก พรอมทั้งมีการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชทําการเกษตร
2.2 โครงสรางครัวเรือน ลักษณะครัวเรือน จะมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่มีลักษณะครัวเรือนใหญ
อยูรวมกันแบบเครือญาติ ประมาณ 4 รุน คือ ปู ยา ตายาย พอ แม ลูก แตในอนาคต จะเปนครอบครัวเดี่ยว มี
ขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากความตองการความทันสมัย สะดวก สบาย ซึ่งพิจารณาไดขอมูลครัวเรือน ที่มีการ
กํา หนดเลขที่บานใหมเพิ่มขึ้นและมีการขยายที่อยูอาศัยโดยถมดินตามเนื้อที่สําหรับใชทําการเกษตร ทํา ใหมี
พื้นที่ในการทําเกษตรนอยลง
2.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหมีความเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดิน เปนอาคารที่พัก
อาศัย แรงงานในทองถิ่นจะเคลื่อนยายไปทํางานรับจางในตัวเมือง เปลี่ยนสภาพสังคมเกษตรกรรม เปนรับจาง
ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมมากขึ้น จะสงผลตอการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมและคานิยม จะเปลี่ยนแปลงไปสู
สังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสูง นํามาซึ่งปญหาการแขงขันทางสังคม เกิดโรคใหม และยาเสพติดจะเพิ่มขึ้น
การพบกันซึ่งหนาเชนในอดีตก็จะลดลง แตจะพบปะผานสื่อออนไลนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม
3. สังคมแหง ความรู ประชากรของตํา บลแกง เลิงจาน มีแนวโนม ที่จะไดรับการศึกษาเพิ่ม ขึ้ น
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ผลจากการเขาสูสังคมแหงความรู ทําใหคนตองไดรับการศึกษามากขึ้นทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา เพราะตองเรียนรูตลอดชี วิต และมีค วามสะดวกในการเดิน ทางเพื่อ เข ารับ
การศึกษา เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยูใกล เชน วิทยาลัยเทคนิควาปปทุม ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอวาปทุม และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากระดับประถมศึกษาเปนระดับมัธยมศึกษา เปนอีก
ชองทางหนึ่งที่จะทําใหประชาชนในตําบลไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น
4. ความมั่นคงและปลอดภัย จากปจจัยหลายประการ ทําใหความมั่นคงและปลอดภัยของสังคมใน
ตําบลนําไปสูสังคมแหงความเสี่ยง เชน

4.1) ปญ หาอาชญากรรม คดีอาชญากรรม จะมีความรุนแรงและปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งลักทรัพย
โจรกรรม ฉอโกง สงผลใหประชาชนเกิดความเสียงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยสวนมากการเกิด
อาชญากรรม มาจากการเที่ยวงานมหรสพทั้งกลางวันและกลางคืน
4.2) ยาเสพติด สถานการณยาเสพติดของประเทศไทย มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น ซึ่งยอมมีผลตอสภาพ
สังคมในตําบลแกงเลิงจาน โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนกลุมผูใชแรงงาน
4.3) โรคภัยไข เจ็บ และการตาย การเปลี่ย นแปลงวิถีชีวิต พฤติ กรรมของคน สภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ จะทําใหประชากรมีปญหาเกี่ยวกับโรคไมติดตอ เชน เบาหวาน ความดันเลือดสูงโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น
4.4) สิ่งแวดลอม การพัฒนาของตําบลในชวงทศวรรษที่ผานมาโดยเฉพาะการกอสรางถนน บานพัก
อาศัยมากขึ้น ในหมูบานมีการทํารั้วบานโดยใชอิฐบล็อกมากขึ้น ซึ่งเดิมเปนรั้วที่สามารถปลูกพืชกินได และมี
การถมที่ดินใหสูง ทําใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป นํามาซึ่งปญหาน้ําขังในหมูบาน
1.4 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
วิสยั ทัศน
วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
“ตําบลแกงเลิงจานชุมชนนาอยู ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การคมนาคมสะดวก สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีไทย ”
ยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
เปาประสงค
1. การคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
3. ชุมชนมีความเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได
4. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสงเสริมและพัฒนา
5.การสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม
6.การสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
7. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการพัฒนาและฟนฟูรักษา
8. การบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
9.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด/กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ในสวนของการสงเสริมอาชีพ และสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเองได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในสวนของระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค
ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒ นาดานการศึก ษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางจิตสํานึก
พัฒนาสภาพแวดลอม และใหประชาชนมีสวนรวม
กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบงานสาธารณสุข การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การพัฒนาองคการ ให
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตํา บลแก งเลิ ง จาน คื อ เป นตําบลนา อยู ประชาชนมี คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี การคมนาคมต องสะดวก มีแ หลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ และมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม และสามารถแยกเปนขอๆไดดังนี้
1. พัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
2. สรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เขมแข็ง
3. วางระบบการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสู
ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาชุมชนเขมแข็ง ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สงเสริมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง มั่นคง
6. สรางภูมิคุมกันทางสังคม
7. พัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ รักษาสภาวะแวดลอมและสมดุลทางธรรมชาติ
8. เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน
9. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารองคกร
10. พัฒนาระบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
11. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชือ่ โครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ข ององคกรปกครองสวนทองถิน่
คะแนน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เต็ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
คาเฉลี่ย
10

8

9

8

8

9

8

8

8

8

9

8

8.27

10

8

8

8

7

8

8

7

8

8

8

8

7.82

10

7

8

8

9

8

8

8

8

8

8

8

8.00

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

8.09

60

0.00

5

4

5

5

4

5

5

5

4

5

5

4

4.64

5

4

5

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4.64

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3.91

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.09

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.09

5

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12
ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
รวมคะแนน
จํานวนคณะกรรมการที่เขาประชุม

5

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3.82

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.00

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.00

5

3

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

3.73

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.00

5

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3.91

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.00

100
76
11 คน

85

81

79

82

81

81

81

82

82

81

81.00

2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา
การวางแผนการพัฒนาสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่ บัญ ญั ติ ไ วในระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจั ดทํา แผนพั ฒ นาขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยไดนําโครงการ
ที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ป (พ.ศ. 2561-2564) มาจั ด ทํ า ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และนําขอบัญญัติงบประมาณดังกลาวมาจัดทําเปนแผนดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 154 โครงการ และนําไปปฏิบัติได 120 โครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสิง่ อํานวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน จํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ดําเนินงาน
19

14

17

12

35

30

22

16

6

4

55
154

รวม

44
120

การประเมิน/ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

:

องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ความถี่ : ปละ 1 ครั้ง)

มี
ไมมี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน





















2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

1
2
3
4
5
6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุกอ สราง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
โครงการทดสอบคุณภาพน้ํา
คาบํารุงรักษาปรับปรุงและซอมแซมครุภัณฑ

420,000.00
200,000.00
200,000.00
90,000.00
15,000.00
100,000.00

370,300.00
133,843.09
192,411.32
44,451.30
11,400.00
65,770.10

7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยการ
ขยายไหลทาง) บานกุดเปง

100,000.00

98,868.00

กองชาง

8

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองจิก หมูที่ 15

100,000.00

100,000.00

กองชาง

9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานหัวชาง หมู.11

100,000.00

98,450.00

กองชาง

10

โครงการกอสรางปายแนวเขต อบต.แกงเลิงจาน

280,000.00

280,000.00

กองชาง

11

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบานหนองจิกหมู.10

100,000.00

98,527.00

กองชาง

12

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานอบต.แกงเลิง
จาน

200,000.00

200,000.00

กองชาง

13

อุดหนุนการประปาสวนภูมภิ าคจังหวัดมหาสารคาม
ม.5
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดมหาสารคาม
ม.1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16,17

100,000.00

98,913.00

กองชาง

100,000.00

100,000.00

กองชาง

14

รวม 14 โครงการ

2,105,000.00

1,170,713.5
1,892,933.81
8

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ
กองสงเสริมการเกษตร

1

คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมสถานีสูบ
น้ํา

30,000.00

12,434.08

2

100,000.00

26,706.00

กองสงเสริมการเกษตร

30,000.00

6,600.00

กองสงเสริมการเกษตร

40,000.00

37,780.00

กองสงเสริมการเกษตร

40,000.00

36,800.00

กองสงเสริมการเกษตร

40,000.00

39,900.00

กองสงเสริมการเกษตร

40,000.00

40,000.00

กองสงเสริมการเกษตร

75,000.00

66,500.00

กองสงเสริมการเกษตร

9

คาใชจายในโครงการสงเสริมการทํานาปรังเพื่อให
ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและ
สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
คาใชจายในโครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
17หมูบาน 17ศูนยเรียนรู
คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการปลูก
นอยหนาปลอดสารพิษแกประชาชน
ผูดอ ยโอกาส ม.5 ม.17 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อยางยั่งยืน
คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการปลูกผัก
ปลอดสารพิษแกประชาชนผูดอ ยโอกาส ม.2 ม.3 ม.
7 ม.8 ม.11 ม.13 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ยั่งยืน
คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไก
พันธุไขแกประชาชนผูดอยโอกาส
ม.6 ม.10 ม.15ตามแนว
คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและ
เพาะพันธุสัตวน้ําจืดแกประชาชน
ผูดอ ยโอกาส ม.1 ม.4 ม.9ม.12 ม.14 ม.16 ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน
คาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ

36,000.00

35,800.00

กองสงเสริมการเกษตร

10

คาวัสดุการเกษตร

20,000.00

2,000.00

กองสงเสริมการเกษตร

11
12

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาไฟฟา

91,300.00
50,000.00

83,750.00
32,036.04

กองสงเสริมการเกษตร
กองสงเสริมการเกษตร

592,300.00

420,306.12

3
4

5

6
7

8

รวม 12 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

1

โครงการประชารัฐรวมใจสรางหมูบานชุมชนเขมแข็ง
ปราศจากยาเสพติดอยางยั่งยืน

20,000.00

12,650.00

สํานักปลัด
งานปองกัน

2

โครงการรณรงคลดอุบตั เิ หตุปอ งกันอุบัตภิ ัยในชวง
เทศกาลปใหม

60,000.00

58,800.00

สํานักปลัด
งานปองกัน

3

โครงการรณรงคลดอุบตั เิ หตุปอ งกันอุบัตภิ ัยในชวง
เทศกาลสงกรานต

60,000.00

58,677.25

สํานักปลัด
งานปองกัน

4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

50,000.00

38,346.95

5

วัสดุเครื่องดับเพลิง

20,000.00

6,000.00

6

วัสดุอื่นๆ

70,000.00

65,333.58

7

จัดซือ้ ไฟวับวาบ-ไซเรน

30,000.00

27,000.00

8

จัดซือ้ เครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือด

10,000.00

9,950.00

9

จัดซือ้ เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือด

7,000.00

3,500.00

10

เตียงผูปวย

50,000.00

48,000.00

11

ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

6,500.00

5,490.00

12

ปมลม ขนาด 50 ลิตร

7,000.00

7,000.00

13

แมแรงตะเฆ ขนาด 3 ตัน

15,000.00

14,500.00

14

ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด

24,000.00

22,800.00

15

คาใชจายในการกําจัดควบคุมและปองกันโรคติดตอ
ภายในชุมชน

50,000.00

46,500.00

สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน
กองสาธารณสุข

16

โครงการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพของชุมชน
ทองถิ่นยั่งยืน

20,000.00

19,350.00

กองสาธารณสุข

17

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

20,000.00

2,890.00

กองสาธารณสุข

18
19

วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

69,000.00
120,000.00

68,771.30
49,400.00

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

20
21

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เครื่องพนหมอกควัน

30,000.00
89,000.00

25,186.00
89,000.00

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

22

คาบํารุงรักษาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ

50,000.00

41,785.43

กองสาธารณสุข

23

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดา นสาธารณสุข จํานวน 17
หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท

340,000.00

340,000.00

กองสาธารณสุข

24

โครงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

50,000.00

50,000.00

กองสวัสดิการฯ

25

โครงการฝกทักษะและพัฒนาอาชีพทอเสื่อ

20,000.00

20,000.00

กองสวัสดิการฯ

26

โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ

150,000.00

149,900.00

กองสวัสดิการฯ

27

โครงการสงเสริมอาชีพใหแกผูดอ ยโอกาสทางสังคม
และคนไรที่พึ่ง

20,000.00

20,000.00

กองสวัสดิการฯ

28

โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพเครือขายในการ
คุมครองเด็กและสตรี

50000.00

32,975.00

กองสวัสดิการฯ

29

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชนตําบลแกงเลิงจาน

100,000.00

99,900.00

กองสวัสดิการฯ

30

โครงการอบรมใหความรูและปองกันการติดเชื้อ เอช
ไอ วี ในกลุมเด็กและเยาวชน

20,000.00

20,000.00

กองสวัสดิการฯ

1,627,500.00

1,453,705.51

รวม 30 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษาและสังคม
ลําดับที่
1
2

3

โครงการ/กิจกรรม
คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพใหหมูบา นและ
อบต.
โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อความ
ปรองดองและสมานฉันท
ตําบลแกงเลิงจาน ประจําป 2562

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ
กองการศึกษา

132,000.00

131,400.00
150,000.00

กองการศึกษา

150,000.00

โครงการงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562

กองการศึกษา
80,000.00

80,000.00

4

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณสงเสริมพัฒนาการเด็ก
(DSPM )จํานวน 2 ศูนย

10,000.00

10,000.00

กองการศึกษา

5

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

58,760.00

58,760.00

กองการศึกษา

6

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

254,800.00

271,400.00

กองการศึกษา

7

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)

88,400.00

88,400.00

กองการศึกษา

8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

10,000.00

4,860.00

กองการศึกษา

9

คาอาหารเสริม (นม)

586,362.00

452,150.16

กองการศึกษา

10
11
12

คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

20,000.00
20,000.00
24,000.00

9,896.79
11,381.27
2,987.44

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

13

โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แหง

168,000.00

168,000.00

กองการศึกษา

14

จัดซือ้ โตะพรอมเกาอี้

20,000.00

20,000.00

กองการศึกษา

15

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงคาที่ดินและสิ่งกอสราง

50,000.00

16,800.00

กองการศึกษา

16

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1,016,000.00

996,300.00

กองการศึกษา

2,688,322.00

2,472,335.66

รวม 16 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผน
1

คาใชจายในการเก็บขยะมูลฝอยในตําบลแกงเลิงจาน

490,000.00

2

โครงการอบรมรณรงคการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชนหมูบานตําบลแกงเลิงจาน ป พ.ศ. 2562

432,366.00

3

โครงการรักษคลองสวย น้ําใส เพื่อชุมชนทองถิ่น

70,000.00

4

คาใชจายในโครงการทองถิ่นปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
(ทองถิ่น สรางปา รักษน้ํา)

รวม 4 โครงการ

งบประมาณที่
เบิกจายจริง
372,890.00
430,566.00
49,400.00

30,000.00

29,710.00

1,022,366.00

882,566.00

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
งบประมาณ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด
งานปองกัน
กองสงเสริมการเกษตร

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

1

คาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

50,000.00

50,000.00

กองคลัง

2

คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

25,500.00

25,450.00

กองคลัง

3

คาใชจายในการจางเหมาเขาเลมจัดทําเอกสาร

30,000.00

18,066.00

สํานักปลัด

4

คาใชจายในการจางเหมาบริการ

648,000.00

548,125.92

สํานักปลัด

5

คาใชจายในการจางเหมาสํารวจความพึงพอใจ
ผูรับบริการของ

25,000.00

25,000.00

สํานักปลัด

6

คาใชจายในการจางเหมาสือ่ ประชาสัมพันธ

40,000.00

39,900.00

สํานักปลัด

7

คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน และคา
ดําเนินคดี

210,000.00

206,610.00

สํานักปลัด

8

จางเหมาจัดทําเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน

45,000.00

45,000.00

สํานักปลัด

9

Bike อุนไอรัก

50,000.00

48,235.00

สํานักปลัด

10

โครงการ อบต. เคลื่อนที่บริการพบปะประชาชน
ชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

50,000.00

36,000.00

สํานักปลัด

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

11

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

670,000.00

653,500.00

สํานักปลัด

12

โครงการทําบุญอาคารสํานักงานหลังใหม “รอย
ดวงใจ” ชาวตําบลแกงเลิงจาน

142,000.00

142,000.00

สํานักปลัด

13

โครงการปองกันการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน อบต.แกงเลิงจาน

38,000.00

35,100.00

สํานักปลัด

14

โครงการฝกอบรมความรูกฎหมายทั่วไปใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนชุมชน

20,000.00

19,945.00

สํานักปลัด

15

โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผูบริหาร
สมาชิกอบต.พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
อบต.แกงเลิงจาน

20,000.00

19,700.00

สํานักปลัด

16

โครงการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรและ
ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

20,000.00

12,900.00

สํานักปลัด

17

171,000.00

168,780.00

สํานักปลัด

18

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในองคกรของคณะ
ผูบริหารสมาชิก อบต.และบุคลากรอบต.แกงเลิง
จาน
โครงการรับเสด็จฯ

180,000.00

174,632.00

สํานักปลัด

19

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

200,000.00

40,376.21

สํานักปลัด

20

วัสดุสาํ นักงาน

160,000.00

123,465.00

สํานักปลัด

21

วัสดุงานบานงานครัว

20,000.00

15,697.00

สํานักปลัด

22

วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น

195,000.00

188,622.40

สํานักปลัด

23

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

50,000.00

7,875.00

สํานักปลัด

24

วัสดุคอมพิวเตอร

35,000.00

34,700.00

สํานักปลัด

25

คาไฟฟา

300,000.00

292,715.73

สํานักปลัด

26

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

15,000.00

8,626.62

สํานักปลัด

27

คาบริการโทรศัพท

15,000.00

11,376.24

สํานักปลัด

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผน

งบประมาณที่
เบิกจายจริง

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

28

คาบริการไปรษณีย

10,000.00

3,154.00

สํานักปลัด

29

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

72,000.00

34,635.90

สํานักปลัด

30

จัดซือ้ เครื่องดูดฝุน

14,000.00

13,980.00

สํานักปลัด

31

60,000.00

60,000.00

สํานักปลัด

32

จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
จัดซือ้ เต็นทผาใบ

48,000.00

48,000.00

สํานักปลัด

33

จัดซือ้ แทนบรรยาย

5,000.00

4,000.00

สํานักปลัด

34

จัดซือ้ พัดลมอุตสาหกรรม

28,000.00

28,000.00

สํานักปลัด

35

18,000.00

15,926.00

สํานักปลัด

36

จัดซือ้ ชุดรับ-สงไมโครโฟนไรสาย (Wireless
Microphone) แบบ UHF
จัดซือ้ เครื่องเชื่อมโลหะ

7,000.00

6,980.00

สํานักปลัด

37

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร

16,000.00

14,950.00

สํานักปลัด

38

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน
จัดซือ้ เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบตั กิ ารรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอเมืองมหาสารคาม

17,000.00

15,120.00

สํานักปลัด

17,000.00

15,850.00

สํานักปลัด

25,000.00

25,000.00

สํานักปลัด

39
40

41

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

10,689,600.00

9,482,600.00

สํานักปลัด

42

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,400,200.00

2,107,200.00

สํานักปลัด

43

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

120,000.00

59,000.00

สํานักปลัด

44

เงินสมทบกองทุน

100,000.00

98,915.00

สํานักปลัด

รวม 44 โครงการ

17,071,300.00 15,025,709.02

2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน กําหนดประเมินผลตามยุทธศาสตรการพัฒนา คือ
การประเมินผลโครงการจะกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการ รายการ
ประเมินจะพิจารณาเรื่องปริมาณคาใชจาย คุณภาพ ความพึงพอใจ การใหประโยชนแกกลุมเปาหมายหรือผูที่
ไดรับประโยชน และผลที่ไดรับกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม นําไปสูการประเมินผลวาไดบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งจะไดผลประเมินในภาพรวม
2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําป 2562
สรุปไดดังนี้
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในป
ที่ ผ า นมาได จัดทํา แผนงานโครงการ และกิ จ กรรมไว จํา นวนมากครอบคลุ มงานทุ ก ด า น โดยได จั ด ลํ า ดับ
ความสําคัญเรงดวน
2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญมีความพึงพอใจที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการโครงการ ซึ่งเปนโครงการที่
มีคุณภาพ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถายโอน และความตองการของ
ประชาชน โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่จะตองดําเนินการพัฒนาอีกมาก
2. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และไมใหความสําคัญกับการทําแผนพัฒนาตํา บล
ทําใหการปฏิบัติงานยังไมสามารถแกไขปญหาตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางตรงจุด
๓. การนําแผนไปใช ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจํานวนโครงการที่นําไปใช ยัง
มีเปอรเซ็นที่ต่ํา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองใหความสําคัญของแผนพัฒนา
มากขึ้น
3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ (ขอมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
แกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดวยการวิเคราะหแบบสอบถาม จํานวน 382 ชุด ที่เปนตัวแทน
ของประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตองานบริการ เปนรายดานจํานวน 4 งานบริการ ไดแก งานบริการ (1) งาน
บริการดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง (2) งานดานการจัดเก็บภาษีและรายได (3)งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม และ (4) งานดานสาธารณสุข

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 1 ประกอบดวย ตัวแปร จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ที่สํารวจไดจากกลุมตัวอยาง แสดงผลเปน จํานวน และรอยละ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.40 มีอายุระหวาง 41-60 ป คิดเปนรอยละ
43.00 รองลงมา คือ ชวงอายุ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 52.70 สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 56.40 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 31.50 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา
5,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.50 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท รอยละ 33.90
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 49.70 รองลงมาคือ อาชีพคาขาย รอยละ 16.40 ผูต อบแบบสอบถาม
สวนใหญอยูในชุมชนมานานกวา 5 ป รอยละ 72.70 รองลงมาคือ อยูในชุมชนตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป รอยละ
20.00
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตองานบริการ จํานวน 4 งานบริการ
จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน ในครั้งนี้ มีประเด็นการประเมิน 4 งานบริการคือ งานบริการดาน (1) งานบริการดานโยธา
การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง (2) งานดานการจัดเก็บภาษีและรายได (3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม และ (4) งานดานสาธารณสุข
3.2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการโดยรวมทั้ง 4 งานบริการ ของ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ทั้ง 4 งานบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.60 (Mean= 4.33)
โดยงานบริการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ งานบริการดานการจัดเก็บภาษีและรายได คิดเปนรอยละ
87.00 รองลงมา คือ งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และดานสาธารณสุข คิดเปนรอยละ
86.80 และงานบริการที่ประชาชนพึงพอใจนอยที่สุด คือ งานบริการดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง
รอยละ 85.40 ตามลําดับ การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค
ดังนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางในการใหบริการ จํานวน 4 งานบริการ ไดแก (1) งาน
บริการดานโยธา ขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง (2) งานดานการจัดเก็บภาษีและรายได (3) งานดานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม และ (4) งานดานสาธารณสุข และ (2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วิธกี ารดําเนินงานวิจัย
ดวยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 382 ชุด ที่เปนตัวแทนของประชากรแลวนํามาวิเคราะหผลโดยใชการ
พรรณนาความ (Descriptive) ขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามดวยสถิติที่ไดจากการวิเคราะหดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก
คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจํางบประมาณ
พ.ศ. 2562 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ขอเสนอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณประชาชนและผูปฏิบติงาน โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน อยูในระดับมาก ซึ่งมีประชาชนบางสวนที่ไดใหขอเสนอแนะ เพื่อตองการให
เทศบาลตําบลแวงนางนําขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับปรุง และพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานใหดี
ยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะในงานบริการดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. งานบริการดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง
- ควรสอบถามประชาชนในหมูบานกอนกอสรางในหมูบาน และควรมีการติดปายโครงการอยางชัดเจน
- ควรมีความชัดเจนในการขออนุญาตปลูกสรางและความปลอดภัยในการใหบริการ
- ตองการใหอบต.ออกใหความรูขั้นตอนวิธีการขออนุญาตในการสรางสิ่งปลูกสราง
2. งานบริการดานการจัดเก็บภาษีและรายได
- งานดานการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยูระดับดี
- ตองการให อบต. ออกมาใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
3. งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานดานพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมใหบริการระดับดีอยางไรก็ตามมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้ คือ
- ตองการใหมีโครงการดานพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง
- ควรสํารวจความตองการของประชาชนในชุมชนเพิ่มเติมวาตองการใหจัดโครงการพัฒนาดานใดบาง
- ควรมีผงั แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่ชัดเจน
- ควรมีคูมือการปฏิบัติงานแตละงานของงานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่ชัดเจน
- ตองการให อบต.มาดูแลแกไขปญหาของเกษตรกร เชน ภัยแลง น้ําทวม
- ตองการใหมีถังขยะในชุมชน
- ตองการใหมีไฟฟาสองสวางไปถึงปากทางเขาหมูบาน
- ตองการให อบต. มุงเนนการพัฒนาชุมชนใหนาอยู
- ตองการให อบต.สนับสนุนดานทุนทรัพยเพื่อพัฒนากลุมรัฐวิสาหกิจ
4.งานบริการดานสาธารณสุข
งานบริการดานสาธารณสุขโดยภาพรวมบริการในระดับดี แตอยางไรก็ตาม ยังมีขอเสนอแนะบาง
ประการที่เปนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง คือ
- การกําจัดยุงลาย ควรใหบริการพนยุงลายในฤดูฝนอยางสม่ําเสมอ
- ตองการให อบต.จัดอบรมใหความรูทางดานสาธารณสุขแกคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการปองกัน
โรคติดตอ
- ควรปรับปรุงดานการกําจัดขยะมูลฝอย ตองการใหมีถังขยะตามบาน และควรจัดหาที่ทิ้งขยะใหกับ
ประชาชนใน อบต.
- ตองการใหเจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขลงพื้นที่อยางสม่าํ เสมอ
- ควรมีคูมือการปฏิบัติงานแตละงานของงานบริการดานสาธารณสุขที่ชัดเจน
- ควรดูแลสอดสองเรื่องโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวและควรมีการบริการใหทั่วถึง
- ควรมีบริการรถฉุกเฉิน

ขอเสนอแนะอื่นๆ
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการดานตางๆ และจากการสังเกต จึงมี
ขอเสนอแนะที่จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนา คือ
- ตองการใหมีจุดกระจายเสียงเพิ่มขึ้น
- ควรทํารองระบายน้าํ ในชุมชน
- ตองการใหพัฒนาถนนรอบหมูบาน
- ตองการใหมีทอน้ําทิ้ง เพื่อใหมีที่ระบายน้าํ เสีย และปองกันการเกิดมลภาวะทางกลิ่น
- ตองการใหมีทอระบายน้าํ เพือ่ ปองกันน้ําทวมบาน
- ตองการใหแกปญหาถนนในหมูบาน 1 เสนที่มีปญหาน้ําทวมในฤดูฝน
- ตองการให อบต. ดําเนินการแกปญหาน้ําทวมถนน
- ควรสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน
- สงเสริมใหคนในชุมชนมีรายไดเสริม มีสินคา OTOP
- ตองการใหมีการประชุมเพื่อพัฒนาหมูบานและสรางชุมชนใหเขมแข็ง

