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คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด
๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค"กร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ไดจากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป@ดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป@ดประกาศไวเปAนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปBละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB
ดังนั้น เพื่อใหเปAนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค"การบริหารสวนตําบลขุนคง จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารสวนตําบลขุนคง ประจําปB
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองค"การบริหารสวนตําบลขุนคงทราบ คณะกรรมการหวังเปAนวา
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปAนประโยชน"อยางยิ่งในการพัฒนาตําบล สามารถแกไขปHญหาใหกับประชาชนได
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค"การบริหารสวนตําบลขุนคง
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ส&วนที่ ๑
บทนํา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค" ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองค"กร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปHญญาทองถิ่น แมวาองค"กรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองค"กรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ" เพื่อใหการดําเนินงานขององค"กร
เปAนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชน"สูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกําหนดใหองค"กร
ปกครองสวนทองถิ่น มีหน6าที่จัดทําแผนพัฒนาท6องถิ่น อันเปAนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองค"กรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปZาหมายที่วางไว จึงจําเปAนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการ
ทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ
๑) เปAนการลดความไมแนนอนและปHญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองค"กร
๓) ทําใหการดําเนินการขององค"กรบรรลุเปZาหมายที่ปรารถนา
๔) เปAนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ
๕) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เปAนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
สําหรับอนาคต เพื่อใหองค"การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองค"กรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของ
แผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปAนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเปAนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปAนไปตามหรือบรรลุตามเปZาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปAนเครื่องมือที่จําเปAนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการ
อยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูลปZอนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปHญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบ
ติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว
กลุมเปZาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน"หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปAน เกิดปHญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปZาหมาย
ที่ไดรับประโยชน"จากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
ตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปAนการใหขอมูลปZอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปZาหมายของโครงการตางๆ
การระบุ ปHญ หาที่ เกิ ดขึ้น ในโครงการและการเสนอทางแกปH ญหา การติด ตามดูความสามารถในการเขาถึ งโครงการของ
กลุมเปZาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปAนสิ่งที่
ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปAนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปAนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
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คาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปAนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปAนและ
ทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปAนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูง
หรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่
จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ
“การประเมินผล” นั้น เปAนสิ่งหนึ่งที่จําเปAนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะ
ใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงค"ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเปAนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปAนตัวชี้วัดวาแผนหรือ
โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปAนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเปAนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการ
ติดตามและประเมินผลถือเปAนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเปAนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ"โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปAนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อให
เกิดความโปรงใส เปAนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ เปAน
กลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการดําเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองค"กร
ปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปAนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตาม
โดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นลวนเปAนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปAนกระบวนการที่
บอกถึงการบรรลุเปZาหมายขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปAนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตร"การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสี่ปB
จากเหตุผลดังกลาว องค"การบริหารสวนตําบลขุนคง จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค"การบริหารสวนตําบลขุนคง ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค"กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการ (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒)
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป@ดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป@ดประกาศไวเปAนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปBละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง เปAนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารสวนตําบลขุนคง จึงไดดําเนินการ
ติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค" การบริ หารสวนตํ าบลขุน คง ประจํ า ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดื อน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๖ ~

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เปA นการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลของการดํ าเนิ นโครงการ กิ จกรรม ซึ่งเปA นการประเมิ น ทั้งแผนงาน
นโยบายขององค"กรและประเมิน ผลการปฏบิติ งานของบุคคลในองค" กรวาแผนยุทศาสตร"และแนวทางที่ถูกกํ าหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค"จริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสีย
ทุกฝnายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมไชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด แตเปAนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อให
ทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปAนไปตามวัตถุประสงค"มากนอยเพียงไร เปAนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร"การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปB วาเปAนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูป
ของการวางแผนแบบมีส วนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่น ไดดําเนินการตามเปZา หมายที่กําหนดไวหรือไม
ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม การติดตามและประเมินผลเปAน
การวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตร"การพัฒนา แผนพัฒนาสามปB ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย
(environments or contexts) การประเมินปHจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมน
ผลลัพธ"นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบ
กลั บ จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลก็ คื อ จะชวยทํ า ใหผู บริ ห ารทองถิ่ น นํ า ไปเปA น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง นโยบาย
ยุทธศาสตร"การพัฒนา แผนพัฒนาสามปB และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปAนเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึง
พอใจ ซึ่ งการติ ด ตามและประเมิ นผลนี้ มีทั้งในรู ป ของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค"กรภาคประชาสังคมหรือองค"กรทางสังคม องค"กรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแล
หนวยงานราชการอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง
๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค"กรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา แผนพัฒนาสามปB และการนํา
แผนพั ฒ นาทองถิ่ น ไปสู การจั ด ทํ า งบประมาณรายจายประจํ า ปB งบประมารรายจายเพิ่ มเติ ม การจายขาดเงิ น สะสม
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบ
ผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงค"มากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค"กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒ นาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น เปAน แนวทางในการจั ดทํ า
งบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่
งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ องค"กรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ" ดังนี้
๑) ตองเปAนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และตองไมมี
ลักษณะเปAนเงินทุนหมุนเวียน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๗ ~
๒) ประชาชนในเขตองค"กรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชน"จากโครงการที่จะใหเงินอุดหนุน
๓) องค"กรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปAนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่จะตอง
ดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน
๔) องค"กรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจายประจําปBหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู
ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปผกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ให
องค"กรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปBเปAนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปB และงบประมารรายจาย
เพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค"ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามปB
กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปAนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปZาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาไดอยางเปAนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส
(opportunities) ปHญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค"กร บุคลากร
สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใต
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปBตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิ จ การสาธารณะมากที่ สุ ด และเมื่ อพบจุ ด แข็ง ก็ ต องเรงรีบ ดํ า เนิน การและจะตองมี ความสุ ขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการ ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปAนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปAน
ปHญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปHญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น ตั้งรับใหมั้นเพื่อ
รอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชน"เพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานตางๆ
พรอมการปรั บ ปรุ ง และเรงรี บ ดํ า เนิ น การสิ่ ง เหลานี้ จ ะถู ก คนพบเพื่ อ ใหเกิ ด การพั ฒ นาทองถิ่ น โดยการติ ด กตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยังยืน เปZนไปตามเปZาประสงค"ที่ตั้งไวไดอยางดี
ยิ่ง
๒. วัตถุประสงค.ของการติดตามและประเมินผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม
เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปHญหาของทองถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังนี้
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย

๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปBและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาทองถิ่ น กํ าหนดแนวทาง วิธี การในการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป@ดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป@ดประกาศไวเปAนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่ น
พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป@ดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองป@ดประกาศโดยเป@ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๔ (๕)
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ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท6องถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได6จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต&อผู6บริหาร
ท6องถิ่น

ผู6บริหารท6องถิ่นเสนอต&อสภาท6องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท6องถิ่น

ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให6ประชาชนในท6องถิ่น
ทราบในที่เปKดเผยภายในสิบห6าวันนับแต&วันที่ผู6บริหารท6องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล&าวและต6องปKดประกาศโดยเปKดเผยไม&น6อยกว&าสามสิบวัน
โดยอย&างน6อยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
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๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การบริหารสวนตําบลขุนคง ไดกําหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคงโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น (โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร")
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล6 อ ง (relevance) ความพอเพี ยง (adequacy)
ความก6 า วหน6 า (progress) ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ผลลั พ ธ. แ ละผลผลิ ต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียด
ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปAนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม และเปAน
หวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม
(๒) ความสอดคล6อง (relevance)
มีความสอดคลองกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิ น
ยุทธศาสตร"ประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร"และนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร"การพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาองค"กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) วิสัยทัศน" พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปHญหา
ความตองการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปAนโครงการที่มีความจําเปAนตอประชาชนในชุมชน สามารถ
แกไขปHญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคํานึงถึงงบประมาณของ
ทองถิ่น
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(๔) ความก6าวหน6า (Progress)
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด6านโครงสร6างพื้นฐาน
มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ําใช
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟZาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟZาสาธารณะครบทุกจุด มีแหลงน้ําใน
การเกษตรพอเพียง
๒) ด6านงานส&งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปnวยเอดส" ผูดอยโอกาสไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหมลดลง สภาพความเปAนอยูดีขึ้น มีที่อยู
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
๓) ด6านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร6อย
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ
พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด6านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท&องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการทองเที่ยวในทองถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต
๕) ด6านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปAน
พิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น
๖) ด6านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปbญญาท6องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการ
สงเสริมอนุรักษ"สูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมใน
การอนุรักษ" ฟxyนฟู และสืบสานภูมิปHญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปAนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความ
เปAนไทย รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตร"ในทองถิ่น ความเปAนมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค"หรือไม มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปHญหาของชุมชนได
หรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพย"สินของ เชน วัสดุ อุปกรณ" ครุภัณฑ" ถูกใชไปอยางคุมคา มี
การบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปHญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มี
ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม
(๗) ผลลัพธ.และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององค"การบริหารสวนตําบลซึ่งสงผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๔๒ ~

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เปAนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดขึ้น
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม
๔.๒ การวิเคราะห.สภาพแวดล6อมของท6องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห"สภาพแวดลอมทองถิ่น ในระดับ
ชุมชนและทั้งในเขตองค"กรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตตําบลขุนคงนั้นพพื้นที่สวนใหญ
เปAนพื้นที่เกษตรกรรม และยังเปAนแหลงหัตถกรรมไมแกะสลัก การแตงสี เดิ้นเสนฯ มี สินคา OTOP ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
โดยการวิเคราะห"สภาพแวดลอมเปAนการวิเคระห"สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห.สภาพแวดล6อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห"สภาพแวดลอมภายนอก
เปAนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปHจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น เชน สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะห"เพื่อใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกัน
กับองค"กรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห"สภาพภายนอกนี้ เปAนการระบุถึงโอกาส
และอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปHญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห.สภาพแวดล6อมภายใน
เปAนการตรวสอบ ประเมินและกรองปHจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปHจจัยใดเปAนจุด
แข็งหรือจุดออนที่องค"กรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห"สภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราห"
หวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห"ปHจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional
resources) เปAนการวิเคราะห" ตราวจสอบ ติดตามองค"กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะห"ถึงจุดแข็งและจุดออน
๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค.การบริหารส&วนตําบลขุนคง
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาสี่ปB (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้ งที่เปลี่ยนแปลง

และ

เพิ่มเติม
๔.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค"กรปกครองสวนทองถิ่นประจําปBงบประมาณนั้น วาสามารถเปAนไปตามเปZาหมายที่ตั้งไวหรือไม
๔.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปBที่ผานมาละปBปHจจุบัน
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๔๓ ~
๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตองกําหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค"ประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มี
องค"กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู6 เ ข6 า ร& ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ไดแก คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
แผนพั ฒ นา สมาชิ ก สภา ประชาชนในทองถิ่ น ผู มี ส วนเกี่ ย วของ และผู มี ส วนไดเสี ย (stakeholders) ในทองถิ่ น
ผูรับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน)
(๓) ห6วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการตองดํา เนินการติ ดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป@ดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป@ดประกาศไวเปAนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปBละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปB โดยสามารถติดตามเปAนรายไตรมาสและรายหกเดือนได ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันไดแก
เครื่องมือ อุปกรณ" สิ่งที่ใชเปAนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
แผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปAนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ
มีความจําเปAนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชน"ที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปAนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร"และโครงการ แบบตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห"ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบตางๆ ที่
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันไดแก
เปAนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร" ซึ่งเปAนการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปAนทรัพย"สินขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนิน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามใน
สัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพย"สินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพย"สินนั้นเปAน
อยางไร อั น ไดแก ครุ ภั ณฑ" ที่ ดิ น และสิ่ งกอสราง กลุ มผลประโยชน" ต างๆ เพื่ อตรวจดูว าดํ า เนิ น การใหเปA น ไปตาม
วัตถุประสงค"และไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะห"ขอมูล (data analysis)
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๕.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดําเนิ นการออกแบบการติดตามประเมิ นผล เริ่มจากการเก็ บรวบรวมขอมู ล การนํ าขอมูลมา
วิเคราะห" เปรียบเที่ยบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองค"กรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบ
โครงการ นํามาวิเคราะห"ปHญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปHญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข6อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา แผนพัฒนสามปB แผนการดําเนินการ
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียนทรั พย"สิ น เอกสารการดํ าเนิ นโครงการจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๖. เครื่องมือที่ใช6ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนิการติดตามประเมินผลตามที่
กลาวไปแลวในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง ดังนี้
๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ&งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององค"กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู&มือกรมการปกครองส&วนท6องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองสวน
ทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร"
(๓) ข6อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ อบต.ในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของอบต.ใน
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.ขุนคง
ในแตละยุทธศาสตร"
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ อบต.
ขุนคง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)
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๖.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปAนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความ
เหมาะสม และสรุปปHญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๗. ประโยชน.ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด
๒) เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค"ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากร
ที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค"
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน
การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ย นแปลงวัต ถุประสงค" บางสวน การเปลี่ย นแนว
ทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบติ เปZนตน
๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุอะไร
เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค"
ยิ่งขึ้น
๕) ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปHญหาอุปสรรค และปHญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบ
ขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปAนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานใหมีความกระจางชัด
เพื่อขจัดปHญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
๖) ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และจุดออนที่
พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะห"ขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห"จะนําไปสูการ
พัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค"เพียงใด มีปHญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒
สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และสวนที่สอง คือ
ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ ทั้งผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุน
ทางการเงิน เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)
๘) การประเมิ น จะชี้ ใหเห็ น วาแนวความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหมในการแกไขปH ญ หาของทองถิ่ น ประสบความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค"ที่กําหนดไวเพียงใด มีปHญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปHญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด
และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง
๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการให
ครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปHญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปHญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวา
โครงการใดมีประสทิธิภาพในการแกไขปHญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบ
ความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค.การบริหารส&วนตําบลขุนคง
1. นายชูพงค" กาวิละ
2. นายบุญชวย เจริญเดช
3. นายประพัฒน" จินนา
4. นายหรัด มอยแสง
5. นางสานิตย" ไชยชมภู
6. นางแสงระวี แกวรากมุข
7. นายชัยนาถ อุนแกว
8. นายภูรี ทัณทะรักษ"
9. นางปราลิตรา นพศิริ
10. นายชัยพร ถาแกว
11.นางสุนทรี ศรีจา

ผูแทนประชาคม
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผูแทนประชาคม
ผอ.รพ.สต. บานตนแกว
ครู กศน.ตําบลขุนคง
ปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด
นักทรัพยากรบุคลากร
สมาชิก อบต.
นักวิเคราะห"ฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ส&วนที่ ๒
ยุทธศาสตร. วิสัยทัศน. พันธกิจ จุดมุ&งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร"ประเทศ คานิยมหลัก
ของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร"และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร"การพัฒนา
กลุมจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาองค"กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน" พันธกิจ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุบริหาร รวมทั้งปHญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
โดยแผนยุทธศาสตร"ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร.
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไวแลว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเป@ดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ"ดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปHจจุบันที่
ยังคงประสบปHญหาในหลายดาน เชน ปHญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม เปAนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปAนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกต"ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปAนศูนย"กลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข&งขันและการหลุดพ6นกับดักรายได6ปานกลางสู&รายได6สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช&วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร6างสังคมสูงวัยอย&างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปhนเมือง
๕) การสร6างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย&างเปhนมิตรกับสิ่งแวดล6อม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๔๘ ~
๖) การบริหารราชการแผ&นดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ&นดิน
รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาการเมื อ งของประเทศไปสู การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยแบบมี ส วนรวมของ
ประชาชน เพื่อเป@ดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ"สิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อ
สรางความเปAนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปHจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
ที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร&งด&วนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห&งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร. เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต&างประเทศและเศรษฐกิจระหว&างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ6านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร.ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร"ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเทา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร"
วิสัยทัศน" เปZาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปBงบ ๒๕๕๖ และเปAนกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปB ๒๕๕๗
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร" ๒๘ ประเด็น
หลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตร"การเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN
Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ปB ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอง
ประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม
ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร" โดยหลังจากการบูรณาการเปAนยุทธศาสตร"ประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔
ยุทธศาสตร" ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปAนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปB
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน.
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข&งขัน คนไทยอยู&ดีกินดี มีสุขและเปhนธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร.
“ต&อยอดรายได6จากฐานเดิม สร6างรายได6จากโอกาสใหม& สมดุล และการพัฒนาอย&างยั่งยืน”
วัตถุประสงค.
๑) รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปHจจุบัน)
๓) ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส")
เปkาหมายเชิงยุทธศาสตร.
๑) การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
๒) การสรางรายไดจากโอกาสใหม
๓) การลดรายจาย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๔๙ ~
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร. ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร" ดังนี้
ยุทธศาสตร.ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายได
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร.ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร.ที่ ๓ : การเติบโตที่เปAนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก
๑๑ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร.ที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบดวย
๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
๔. ค&านิยมหลักของคนไทย
ค&านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร6างสรรค.ประเทศไทยให6เข6มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" ซึ่งเปAนสถาบันหลักของชาติในปHจจุบัน
๒) ซื่อสัตย" เสียสละ อดทน มีอุดมการณ"ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓) กตัญ‡ู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย"
๔) ใฝnหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย" หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปHน
๗) เขาใจ เรียนรู การเปAนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปAนประมุขที่ถูกตอง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจัก
อดออมไวใชเมื่อยามจําเปAน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอมโดยภูมิคุมกัน
ที่ดี
๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝnายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตาม
หลักของศาสนา
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน"ของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชน"ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร.ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ"จัน ทร" โอชา นายกรัฐ มนตรี ไดกํา หนดนโยบายหรือยุทธศาสตร" ประชารัฐ ขึ้นเพื่อเปA น
แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝHกแยกฝnายและไมกันใครออกไปจากสังคมอีก
ทั้งยังเปAนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปZองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวงและรวมกันพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐาน
รากเพื่อใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร" ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชา
สังคมเพื่อรวมแกปHญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะวา ประชารัฐ เป@ดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธ"กันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปAนแนว
ทางการบริหารราชการแผนดินยุคปHจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๐ ~
ชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปAนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวย
ไทยลวนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ. จันทร.โอชา ประกอบด6วยนโยบาย ๑๑ ด6าน ดังนี้
๑) การปกปZองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย"
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน"จากวิทยาศาสตร" เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ"กับการใชประโยชน"
อยางยั่งยืน
๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปZองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร.และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห&งชาติ (คสช.)
๑) การแก6ไข ปbญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมีอิทธิพล และ
ผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่นนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไป
ปรับใชตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย"สถานที่ ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร" รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
และสถานประกอบการมิ ใหเจาของหรื อ ผู ประกอบการปลอยปละละเลยใหมี ก ารซุ กซอนหรื อคายาเสพติ ด หากพบให
ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข
๑.๔) ดําเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการองค"การบริหาร
สวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ทั้งนี้ ใหองค"กร
ปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปnวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปAนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตาม
ชวยเหลือ อยางเปAนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปZองกันปHญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองค"กรภาครัฐ
ตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการ
บริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปZองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปAนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๑ ~
๒) มาตรการปkองกันและแก6ไขปbญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหนาที่
การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปZองกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปZองกันและแกไขการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นดังนี้
๒.๑) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกิดหรือ
นาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด
๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปZองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง
๒.๓) กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปAนรูปธรรมอยางจริงจังกับการกระทาผิดที่
ปรากฏเห็นเปAนที่ประจักษ"อยูโดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน"
๒.๔) สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดที่เห็นเปAนที่ประจักษ"ในพื้นที่ของแตละหนวยงานพรอม
ทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๒.๕) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง ๕ ปB
๒.๖) จัดทําขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกข"ตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ ทําผิดตาม
อํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตร"หรือแนวทางการ
พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปAนมาตรการปZองกันและแกไขปHญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
6. แผนพัฒนากลุ&มจังหวัดภาคเหนือ
กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร.ของกลุ&มจังหวัดล6านนา
๑. สรางฐานเศรษฐกิจใหมที่มีศักยภาพและโอกาสการแขงขันในระดับนานาชาติ
เปkาประสงค. : พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต"แวร" ธุรกิจบริการสุขภาพและการศึกษาใหเปAนแหลงสรางงานและรายได
ใหมใหกับกลุมจังหวัด
๒. พัฒนาใหเปAนประตูการคา การลงทุน และศูนย"กลางการคมนาคมขนสง เชื่อมโยงกลุมประเทศ GSM และ
BIMSTEC
เปkาประสงค. : สรางฐานการคาและการลงทุน เชื่อมโยงภูมิภาค GSM และ BIMSTEC
๓. สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับฐานเศรษฐกิจเดิมไดอยางยั่งยืน
เปkาประสงค. : เพิ่มมูลคาภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว เพื่อลดปHญหาความ
ยากจน และใหผลประโยชน"ตกแกประชาชนภายในกลุมจังหวัดมากที่สุด
๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย" คุณภาพชีวิต ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา
เปkาประสงค. : ใหคนมีความรู สามารถปรับตัว คิดเปAนทําเปAน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปHญญาทองถิ่น
๕. ดํารงความเปAนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ" และจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
เปkาประสงค. : ความสมบูรณ"ของทรัพยากรน้ํา ปnาไม ดิน และสภาพแวดลอมในเมือง/ชุมชนดีขึ้น
7. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม&
วิสัยทัศน.จังหวัดเชียงใหม& : “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity)
คําอธิบาย : จังหวัดเชียงใหมจะเปAนเมืองที่ใหคุณคาแกทุกชีวิตที่อาศัยอยูและมาเยือน เปAนเมืองที่มีความ มั่งคั่งและ
พัฒนาอยางยั่งยืน
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กลุ&มภารกิจ

๑. ด6านการเศรษฐกิจ

๒. ด6านสังคม

๓. ด6านความมั่นคง

ยุทธศาสตร.การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม&
ประเด็นยุทธศาสตร.
เปkาประสงค.
๑.๑ เกษตรปลอดภัยและเสี่ยงภัย
มีการผลิตและจําหนายสินคาเกษตร
ปลอดภัย
๑.๒ ผลิตภัณฑ"ชุมชน
เพิ่มรายไดชุมชน
๑.๓ อุตสาหกรรม (ที่เปAนมิตรกับ
พัฒนาผูประกอบการและเครือขายให
สิ่งแวดลอม)
สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนโดยไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
๑.๔ การคาการลงทุน
เพิ่มมูลคาการคาและการบริการ
๑.๕ การทองเที่ยว
เปAนเมืองนาอยูและเมืองนาเที่ยว “รักษาอัต
ลักษณ" Small Local Beautiful & Clean”
๑.๖ แกไขปHญหาความยากจน
ปHญหาความยากจนในระดับครัวเรือนและ
ชุมชนไดรับการแกไข โดยแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๗ การแกไขปHญหาโรคไขหวัดนก
จังหวัดเชียงใหมไมเกิดการระบาดของโรค
ไขหวัดนก
๒.๑ สงเสริมประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ประชาชนไมเจ็บปnวย และพอใจในการ
บริการ
๒.๒ พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
(เกงดีมีสุข)
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
๒.๓ สงเสริมการมีงานทํามีศักยภาพและ ประชาชนมีงานทํา/มีการพัฒนาฝBมือแรงงาน
ความมั่นคงในชีวิต
และไดรับการคุมครอง/มั่นคงในการทํางาน
๒.๔ สงเสริมใหประชาชนมีสวัสดิภาพ
ประชาชนเขาถึงบริการสวัสดิการสังคมและ
และความเปAนธรรมในสังคม
สังคมสงเคราะห"ที่ทั่วถึงและเทาเทียม
๒.๕ สงเสริมการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน มีการนําหลักศาสนาและวัฒนธรรมมาปรับ
หลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
ใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
๒.๖ พัฒนาเยาวชนใหมีทักษะชีวิตและใช เยาวชนใชชีวิตที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจ
ชีวิตอยางพอเพียง
พอเพียง
๓.๑ ดานสรางความมั่นคงแนวชายแดน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย
๓.๒ การพัฒนาระบบปZองกันและ
ประชาชนไดรับการปZองกันและการบรรเทา
บรรเทาสาธารณภัย
ฟxyนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัยอยางมีระบบ
รวดเร็ว และไดมาตรฐาน
๓.๓ การสรางความปลอดภัยในชีวิตและ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย"สิน
ทรัพย"สิน
๓.๔ การปZองกันและปราบปรามยาเสพ สามารถควบคุมปHญหายาเสพติดไมใหสงผล
ติด
กระทบตอประชาชน
๓.๕ การอนุรักษ"ฟxyนฟู
มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่ดีเปAนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
ของการดํารงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)
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พลังงาน
๔.๑ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ สรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
การปZองกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน การมีสวนรวมทุกภาคสวนและตรวจและ
วงราชการ
ตรวจสอบลงโทษผูกระทําผิดและยกยองผู
ประพฤติมิชอบ
๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพองค"กร/
สรางเครือขายการพัฒนาบุคลากร พัฒนา
๔. ด6านบริหารจัดการ บุคลากร
ระบบการทํางานแบบบูรณาการและ
จัดระบบประกับคุณภาพภายใน
๔.๓ การพัฒนาดาน ICT
พัฒนาฐานขอมูล ๔ ดาน ไดแก ฐานขอมูล
ภาครัฐ ธุรกิจซอฟแวร" การศึกษา และธุรกิจ
๔.๔ การสงเสริมประชาธิปไตย
สรางความตระหนัก สังคมสงบสุขและ
ดําเนินวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตย
๔.๕ การบริการเปAนเลิศ
เพิ่มสมรรถนะองค"กรดานการบริการ
8. ยุทธศาสตร.การพัฒนาขององค.กรปกครองส&วนท6องถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น สี่ปBขององค"การบริหารสวนตําบลขุน คงมีความสัมพันธ" กับยุทธศาสตร"การ
พัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยมุงเนนพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ ดาน
การศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ดานการพัฒนาสาธารณสุข ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย"สินดานการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยปHจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร"การพัฒนาของ
องค"กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
วิสัยทัศน.องค.กรปกครองส&วนท6องถิ่นจังหวัดเชียงใหม&
“เปAนองค"กรหลักในการพัฒนาทองถิ่น บนพื้นฐานของความเขาใจในปHญหาและศักยภาพของทองถิ่นโดยการมีสวน
รวมของชุมชน”
กรอบยุทธศาสตร.การพัฒนาองค.กรปกครองส&วนท6องถิ่น
1) ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
2) ยุทธศาสตร"การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
3) ยุทธศาสตร"การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) ยุทธศาสตร"การอนุรักษ" ฟxyนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปHญญาทองถิ่น
5) ยุทธศาสตร"การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
6) ยุทธศาสตร"การปZองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปAนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
7) ยุทธศาสตร"การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร.ขององค.การบริหารส&วนตําบลขุนคง
วิสัยทัศน.
“ เกษตรก2าวล้ํา หัตถกรรมนําคา ประชารมเย็น ”
เกษตรก6าวล้ํา หมายถึง ประชาชนสวนใหญทําการเกษตร และมีผลผลิตที่มีคุณภาพ และปริมาณมากที่สราง
รายไดแกเกษตรกร มีนวัตกรรมใหมๆ ควบคูกับแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)
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หัตถกรรมนําค&า หมายถึง ชุมชนประกอบอาชีพหัตถกรรมแกะสลักไม มีฝBมือประณีตในการสรางผลงานที่มีคุณคา
สรางชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ
ประชาร&มเย็น หมายถึง ราษฎรมีความสามัคคี อยูรวมกันอยางสงบสุข มีอัธยาศัยไมตรีและชวยเหลือเกื้อกูลกัน
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตรเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
2. สงเสริมการศึกษา การทองเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปHญญาทองถิ่น
3. สงเสริมการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การรักษาความสงบเรียบรอยและการปZองกันบรรเทาสาธารณภัย
5. สงเสริมคุณภาพชีวิต และการแกไขปHญหาสังคม
6. สงเสริมอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเปAนเมืองนาอยู
7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
8. การพัฒนาองค"กรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร"
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานสังคม
4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปkาประสงค.
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค"กรไดรับการพัฒนาและมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และการสงเคราะห"ตางๆเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. การจัดการศึกษา ควบคูกับการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
4. การปZองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย"สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได
7. การดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. เกษตรในชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได มากขึ้นรอยละ 80
2. ประชาชนไดรับการศึกษา ควบคูกับการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และการทองเที่ยว รอยละ
80
3. ประชาชนนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชดําเนินงานและดํารงชีวิตประจําวัน มากขึ้นรอยละ 80
4. ประสิทธิภาพการปZองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย"สินเพิ่มมากขึ้นรอยละ 70
5. คุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ 60
6. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมคงอยู สามารถบริหารจัดการขยะใหเกิดความคุมคาไดมากขึ้นรอยละ 50
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7. โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการไดมาตรฐาน และครอบคลุมทุกหมูบาน สวนมากขึ้นรอยละ
80
8. บุคลากรขององค"กร เทคโนโลยีไดรับการพัฒนา และการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนมากขึ้น รอยละ
60
กลยุทธ.
การพัฒนาองค"การบริหารสวนตําบลขุนคงมีกลยุทธ. ในการดําเนินการดังนี้
การดําเนินงานด6านการบริหารจัดการที่ดี
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปB
- จัดสงบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่
- มีศูนย"ขอมูลขาวสารของ อปท.ในระดับอําเภอเพื่อเปAนศูนย"รวมการจัดซื้อจัดจางขององค"กร
ปกครองสวนทองถิ่นเขตอําเภอหางดง
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได
- เผยแพรประชาสัมพันธ"กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน
- ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประชาธิปไตย
- จัดหาวัสดุอุปกรณ" เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปAนตอการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานด6านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สงเสริมและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของศูนย"พัฒนาเด็กตําบลขุนคง
- สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดงานสําคัญของทางราชการ
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ เพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน
- รณรงค"และปZองกันโรคติดตอ
- สงเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกลุม อสม.
- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
การดําเนินงานด6านการพัฒนาสังคม
- ดําเนินการสงเคราะห"เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อเอดส"
- สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
- ดําเนินกิจกรรมปZองกันและแกไขปHญหายาเสพติด
- มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
- ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.
- มีการจัดสงบุคลากรดานงานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขารับการฝŽกอบรมสม่ําเสมอ
- สงเสริมการปฏิบัติงานดานงานปZองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ติดตั้งระบบกลองวงจรป@ด CCTV
- ดําเนินการปZองกันและแกไขปHญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน (ขยะ)
- สงเสริมการปลูกตนไม ชุมชน
การดําเนินงานด6านเศรษฐกิจและการท&องเที่ยว
- สงเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริมแกประชาชน
- สงเสริมประชาสัมพันธ"แหลงทองเที่ยวบานถวาย โดยจัดงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)
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บานถวาย ประจําปB
- จัดสงรถหัตถกรรมฯเขารวมงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม เพื่อประชาสัมพันธ" แหลง
ทองเที่ยวบานถวาย
การดําเนินงานด6านโครงสร6างพื้นฐาน
- ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนนภายในเขตตําบล
- ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางรางระบายน้ําในเขตตําบล
- กอสรางระบบประปาใหทั่วถึง
- ขุดลอกลําเหมืองเพื่อกักเก็บน้ํา และปZองกันน้ําทวม
- พัฒนา/บํารุงรักษาแหลงน้ําสาธารณะ
๑0. แผนชุมชน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค" กรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวั น ที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวทางและ
หลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ ไดใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริม สนับสนุน ใหทุกหมูบาน ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชน
และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเปAนรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใตกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด เปAนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแตละดาน ดานโครงสราง
พื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานอนุรักษ"วัฒนธรรมและดานอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู ๓ แบบ ดังนี้
๑) แผนทําเอง
๒) แผนขอความรวมมือ
๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนํา ปH ญหาความตองการจากแผนชุมชนที่ เ กิน ศั กยภาพของชุ มชนที่จ ะดํ าเนิ นการเองไดพิจ ารณาบรรจุไวใน
แผนพั ฒนา แตหากเกินศั กยภาพของเทศบาล ใหเสนอปHญ หา ความตองการไปยั งองค" การบริหารสวนจังหวัดและให
องค"การบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค"การบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ แผนชุมชนจะตอง
มีอยางนอย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปBละ ๑ ครั้ง โครงการ
กิจกรรม ปHญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้
๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน รางระบายน้ํา ไฟฟZาสองสวาง
๒) ดานสานตอแนวทางพระราชดําริ เชนการขุดลอกคูคลอง จัดหารเหลองน้ําเพื่อการเกษตร
๓) ดานการเกษตร เชน การอบรมใหความรูดานการเกษตร อาชีพตางๆ
๔) ดานเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวและกีฬา เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการทองเที่ยว
การจัดทําการแขงขันกีฬา
๕) ดานสังคม/คุณภาพชีวิต เชน ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม ปHญหายาเสพติด
๖) ดานการเมือง เชน คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมกลุมองค"กร ยังไมแข็งแรงพอ
๗) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
๘) ดานการศึกษา เชน ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาต่ําไมมีความรูเพียงพอ
๙) ดานสุขภาพชุมชน เชน ประชาชนสวนใหญเปAนโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม
๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปHญหาฝุnนละออง กลิ่นเหม็น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๗ ~
๑๑) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญาทองถิ่น
๑๒) ยุทธศาสตร"ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน เชน ติดตั้งกลองวงจรป@ด การติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟZาสาธารณะ การจัดฝŽกอบรม อปพร.
๑1. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท6องถิ่น (ด6านการเกษตรและแหล&งน้ํา)
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด ทํา แผนพั ฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวั น ที่ ๒๙ มราคม ๒๕๕๙ เรื่ อง แนวทางและ
หลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ หนังสือจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง การสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยใหองค"กรปกครองสวน
ทองถิ่นใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหควสาม
สําคัญกับขอมูลดารเกษตร เชน ประเภทพืชที่ปลูก ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปAนตน ขอมูลดาน
แหลงน้ํา เชน ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่มนุษย"สรางขึ้น เปAนตน โดยจัดทํายุทธศาสตร"หรือแนวทางการ
พัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น โดยไดเนนใหทองถิ่นแกไขปHญหา
ใหกับชุมชนเกี่ยวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหจัดทําเปAนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น อบต.จึงตองประชาคม
ทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ําเพื่อเทศบาลจะ
ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปBตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสมาคมองค"การบริหารสวนจังหวัด
แหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองค"การบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย ดําเนินการ
จัดทําแบบสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงค"
เพื่อใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลปHญหาความตองการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปHญหาภัยแลง
ทั้งนี้ใหทองถิ่นอําเภอรวมกับองค"กรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปHญหาอยางเปAน
รูปธรรม ซึ่งขอมูลที่ตองสํารวจมีดังนี้
สวนที่ ๑ : ขอมูลพื้นฐานของหมูบานชุมชน
สวนที่ ๒ : ขอมูลดานการเกษตร
สวนที่ ๓ : ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
สวนที่ ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
สวนที่ ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการที่หมูบาน/ชุมชนเสนอ
(๑) ดานเกษตร
(๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๘ ~

ส&วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ&งชี้การปฏิบัติงาน
(Performance Indicators)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การ
บริหารสวนตําบลขุนคง ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ" สิ่งที่ใชเปAนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปAนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ค วามจํ า เปA น และสํ า คั ญ ในการนํ า มาหาคาและผลของประโยชน" ที่ ไ ดรั บ จากแผนพั ฒ นา เปA น
แบบสอบถาม แบบวั ดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมิน ผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่ อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตร"และโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห"ทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาขององค" การบริ ห ารสวนตํ า บลขุ น คง ประจํ า ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดื อนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1
(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช6แบบการติดตามและ
ประเมิลผลแบบตัวบ&งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ&งชี้การปฏิบัติงาน
เปAAนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ซึ่งสี่ารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสี่ารถ เปAนเครื่องมือที่
ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ"/แผนงาน ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปAน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปHจจัยน้ําเขา (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact)
อันจะชวยในการวิเคราะห"การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใชเปAนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของ
ตัวแบบบงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปAน
การสรางความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปZาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในบาง
แผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system) เพื่อใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการที่
เกิดขึ้นวาเปAนไปตามแนวทางที่ไดวางไวหรือไม หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อใหทราบ
รายละเอียดของขอมูลที่จําเปAน
๒. ความสําคัญของการใช6แบบตัวบ&งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใด
ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณ"ลวงหนา ไดวาอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการ
แกไขปHญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ" หรือแมวาเหตุการณ"จะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปAนประโย
ชน"ในการวางแผนการ ปฏิ บั ติ งานในอนาคต เพื่ อใหการปฏิ บั ติ งานตอไปประสบผลสํา เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค" อยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นที่ดีขึ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๙ ~
๒.๔ เปAนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปAนเกณฑ"พิจารณาในการจัดสรรเงิน
รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปAนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปAนธรรม
๓. วัตถุประสงค.ในการใช6แบบตัวบ&งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ&งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ การกําหนดตัวบ&งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน ดังนี้
(1) แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) และที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปB (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปB (๕ คะแนน)
(2) การนําแผนไปปฏิบัติ
ตัวบงชี้ที่ 3 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)
๔.๒ กําหนดเกณฑ.การประเมินตัวบ&งชี้ คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน ดังนี้
= ดีมาก
คะแนน 2๐ คะแนน
คะแนน 15 ขึ้นไป
= ดี
คะแนน 10 ขึ้นไป
= พอใช
ต่ํากวา 10
= ตองปรับปรุง
ตัวบ&งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
เกณฑ.ตัวชี้วัด : มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
ได ๕ คะแนน
มีการดําเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
ได ๔ คะแนน
มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
ได ๓ คะแนน
มีการดําเนินการไมถึง ๖ ขั้นตอน
ไมไดคะแนน

ลําดับที่
๑

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ&งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
การดําเนินการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได6 4 .
มีการดําเนินการ
(ใส&เครื่องหมาย )

กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๖๐ ~

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

แผนพัฒนาทองถิ่นขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน
มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร"และแนวทางการ
พัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน" พันธกิจ
จุดมุงหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา
ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มีการดําเนินการครบ 8 ขั้นตอน

ตัวบ&งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป
เกณฑ.ตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได ๕ คะแนน
ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน
ได ๔ คะแนน
ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได ๓ คะแนน
ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา ๘๐ คะแนน
ไมไดคะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ&งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป
คะแนนที่ได6 4 .
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได6
แผนพัฒนาสี่ปB
การติดตามและประเมินผล
91 คะแนน
4
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตร"และโครงการ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
เพื่อสอดคล6องกับยุทธศาสตร.และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได6
๑. การสรุปสถานการณ.การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
8
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
8
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร.การพัฒนา
๑๐
๑๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๖๑ ~
๕. โครงการพัฒนาประกอบด6วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค"สอดคลองกับโครงการ
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค"มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
๕.๕ เปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาปB (4 ปB)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปBยอนหลัง ตามความเปAนจริง
๕.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปB ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค"และผลที่คาดวาจะไดรับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค"
๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

ตัวบ&งชี้ที่ 3 : การดําเนินโครงการ
เกณฑ.การประเมิน : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐
ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐
ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป
ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ&งชี้ที่ 3 : การดําเนินโครงการ
การดําเนินการ
จํานวน
โครงการ
แผนพัฒนาสี่ปB (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)
101
แผนการดําเนินงาน ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
66
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
66
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
การดําเนินงานจริง ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
17
(ระหวางตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561)
การดําเนินงานทั้งปB งบประมาณ 2561
หมายเหตุ

:

๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕
๕
๔
๕
๕
๓
๑๐๐

55
5
๕
๓
๕
๓
๔
3
2
3
๕
๔
๕
๕
๓
91

ได ๕ คะแนน
ได ๔ คะแนน
ได ๓ คะแนน
ไมไดคะแนน

ร6อยละ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได6 0 .
คะแนน

100
65.34
65.34
16.83
-

คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาสี่ปB (เฉพาะปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๖๒ ~
ตัวบ&งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
เกณฑ.การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ไมมีผลกระทบ
ได ๕ คะแนน
มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได ๔ คะแนน
มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
ได ๓ คะแนน
มีผลกระทบมากกวา ๓ โครงการ
ไมไดคะแนน
ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ&งชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
โครงการที่ดําเนินการ
จํานวน
ผลกระทบ
โครงการ
โครงการที่ดําเนินการ
ไมมีผลกระทบ
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ&งชี้
ลําดับที่
ตัวบ&งชี้
๑
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปB
๒
คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปB
๓
การดําเนินโครงการ
๔
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
2๐

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได6 ๕ .

๕

คะแนนที่ได6
4
4
๐
๕
13

ข6อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได 13 คะแนน อยูในเกณฑ"พอใช โดยคะแนนที่มีคา
นอยคือ ตัวบงชี้ที่ 3 การดําเนินโครงการ ได ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ข6อเสนอแนะ
เนื่องจากยังเปAนชวงตนปBงบประมาณ จึงยังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนมากนัก เปAนการคํานวณรอยละจากการ
จํานวนโครงการในแผนพัฒนา ทําใหรอยละของโครงการที่ดําเนินการในครึ่งปBแรกไดเพียงรอยละ 16.83 เพื่อใหการ
ดําเนินโครงการของอบต.บรรลุเปZาหมายที่กําหนดเอาไวในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผูบริหารและคณะกรรมการพิจารณา
ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนา การเรงรัดดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณในครึ่งปBหลัง เพราะอาจทําใหอบต.ไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค"ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาได และอาจทําใหประชาชนไมพึงพอใจในการดําเนินงาน
เพราะไมสามารถดําเนินการแกไขปHญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน ซึ่งสาเหตุสําคัญคือ มี
งบประมาณไมเพียงพอ ตอการพัฒนาหรือดําเนินโครงการสนองตอบความตองการของประชาชน
ดังนั้น จึงตองมีการพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา โดยคัดเลือกโครงการที่มีความสําคัญและมีความจําเปAน
เรงดวนเขามาบรรจุ ก อน เพื่ อ ลดจํ า นวนโครงการในแผนพั ฒ นาใหสามารถบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ มี อ ยู อยางมี
ประสิทธิภาพ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๖๓ ~

ส&วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู&มือกรมการปกครองส&วนท6องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค"การ
บริหารสวนตําบลขุนคง ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ" สิ่งที่ใชเปAนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปAนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ค วามจํ า เปA น และสํ า คั ญ ในการนํ า มาหาคาและผลของประโยชน" ที่ ไ ดรั บ จากแผนพั ฒ นา เปA น
แบบสอบถาม แบบวั ดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมิน ผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่ อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตร"และโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห"ทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาขององค" การบริ ห ารสวนตํ า บลขุ น คง ประจํ า ปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดื อนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1
(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช6แบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู&มือกรมการปกครองส&วนท6องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค.กรปกครองส&วนท6องถิ่นตามยุทธศาสตร.การพัฒนา
คําชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค"เพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององค"กรปกครอง
สวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร"ที่กําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร" โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 –
มีนาคม ๒๕๖1
ส&วนที่ ๑ ข6อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค"กรปกครองสวนทองถิ่น องค"การบริหารสวนตําบลขุนคง
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม ๒๕๖1)
ส&วนที่ ๒ ยุทธศาสตร.การพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ยุทธศาสตร.และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู&ในแผนและจํานวนโครงการที่ได6ปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
ปรากฏอยู&ใน
บรรจุใน
คิดเปhนร6อยละ
ยุทธศาสตร.การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ข6อบัญญัติ/
ของโครงการที่
(2561)
นําไปปฏิบัติ ปรากฏในแผนฯ
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
14
12
11.88
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
22
21
20.79
3. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานสังคม
19
19
18.81
4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
5
4
3.96
5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
41
10
9.90
รวม
101
66
65.34
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๒ ~
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท6องถิ่น
แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) และฉบับเพิ่มเติม เพื่อสอดคล6องของยุทธศาสตร.และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได6
๑. การสรุปสถานการณ.การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
8
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
8
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร.การพัฒนา
๑๐
๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด6วย
๖๐
56
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค"สอดคลองกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค"มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณ
๕
๕
ไดถูกตอง
๕.๕ เปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลา
๓
๓
ปB (4 ปB)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปZาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
3
๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา 3 ปBยอนหลัง ตามความเปAนจริง
๓
1
๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปB ทุกโครงการ
๕
3
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค"และผลที่คาด
๕
๕
วาจะไดรับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
๔
๔
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
๕
๕
๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค"
๕
๕
๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท.
๓
๓
๐๔
รวม
๑๐๐
๙0

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
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ส&วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลด6วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่สงเสริมองค"กรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานมุงสูเปZาหมาย
ดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใชจายงบประมาณขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) ซึ่งเปAนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร"
ภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต"ใชอยางเหมาะสม ใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่นใชเปAนขอมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปHจจุบัน
เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) เปAนไปดวยความถูกตอง
และบรรลุเปZ าหมายตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น ดังกลาว
องค"การบริหารสวนตําบลขุนคง จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาสี่ปB (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) และฉบั บ
เพิ่มเติม ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในระบบ e-plan และไดนําขอมูลในระบบ e-plan ดังกลาวมาใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว&างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1)
(www.dla.go.th)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
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~ ๕๔ ~
ส&วนที่ ๗

ผลการวิเคราะห.สภาพแวดล6อม
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะห"สภาพแวดลอมของทองถิ่น ดําเนินการ
วิเคราะห"สภาพแวดลอมทองถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค"กรปกครองสวนทองถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ
เปAนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปHจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น เชน
สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม สิ่ ง แวดลอม วิ เ คราะห" เ พื่ อ ใหเกิ ด การบู ร ณาการ
(integration) รวมกั น กั บ องค" ก รปกครองสวนทองถิ่ น หนวยงานราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ การวิ เ คราะห" ส ภาพ
ภายนอกนี้ เปAนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปHญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห"ดังนี้ผลการวิเคราะห"ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปHจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง ดวยเทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งมีองค"ประกอบ ดังนี้
(๑) จุดแข็ง (Strength : S) คือ ทรัพยากรในการดําเนินงานหรือทุนทรัพย"ขององค"กร
(๒) จุดออน (Weakness : W) คือ ขอดอยขององค"กรในการดําเนินงาน
(๓) โอกาส (Opportunity : O) คือ ปHจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององค"กรดีขึ้น
(๔) อุปสรรค (Threat : T) คือ ปHจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององค"กรดอยลง
องค"ประกอบ ๒ ประการแรก จัดเปAนสภาพแวดลอมที่อยูภายในองค"กร สวนองค"ประกอบ ๒ ประการ
สุดทาย จัดเปAนสภาพแวดลอมภายนอกองค"กร
๑ จุดแข็ง (Strength : S) ขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง
๑. สามารถตราขอบัญญัติได โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย
๒. มีงบประมาณในการพัฒนาเปAนของตนเอง ทําใหสามารถพัฒนาและแกไขปHญหาของทองถิ่นได
รวดเร็ว และทันตอสถานการณ"
๓. มีการเลื อกตั้งผูบริห ารทองถิ่ นโดยตรงจากประชาชน จะทํ าใหการพัฒ นาของทองถิ่น เขาถึ ง
ประชาชนมากขึ้น และเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจแกไขปHญหาตางๆ ของทองถิ่น
๔. มีแนวทางการทํางานในดานการพัฒนาทองถิ่นอยางรอบดาน สามารถกําหนดแผนงานเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายตางๆ ไดเปAนอยางดี
๕. สามารถกําหนดบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจการทํางานเพิ่มขึ้น ทําใหตอบสนองงานการใหบริการ
แกประชาชนตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. มีอุปกรณ"และเครื่องมือในการทํางานที่พรอม สงผลใหเกิดการประสานงาน และเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานมากขึ้น
๗. มีระบบการทํางานที่เปAนลายลักษณ"อักษร เปAนขั้นตอน และอางอิงกฎระเบียบตางๆ ทําใหการ
ทํางานมีความชัดเจน ถูกตอง และสามารถตอบสอบเอกสารได
๘. มี การทํ า งานรวมกั น แบบบู ร ณาการ ซึ่ งทุ กสวน/สํ า นั ก จะมี การประสานแลกเปลี่ ย นขอมู ล
ระหวางกันอยูเสมอ มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รวมกันวางแผน และรวมมือกันปฏิบัติงานดวยกันอยางเต็มที่ ทุก
ฝnาย ทั้งฝnายการเมือง และฝnายพนักงานเจาหนาที่ของ อบต.
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~ ๕๕ ~
๒ จุดออน (Weakness : W) ขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง
๑. บุคลากรยังขาดทักษะและความสามารถเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน รวมถึงความไมเขาใจใน
ระบบงานที่กําลังปฏิบัติ ทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรของหนวยงานอยูเสมอ
๒. สถานที่ทํางานคับแคบ ในปHจจุบันมีบุคลากรเพิ่มจํานวนเขามามากขึ้น ทําใหสถานที่ทํางานของ
แตละสํ า นัก/สวน เริ่ มมีความคั บ แคบ ไมมีที่เ พีย งพอในการจัด วางโต• ะ เกาอี้ อุ ป กรณ" คอมพิ วเตอร" รวมทั้งวั ส ดุ
ครุภัณฑ"สํานักงานตางๆ ดวย
๓. การสื่อสารในองค"กรไมมีความชัดเจน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ" และการประสานงานใน
การทํางาน บางครั้งยังมีความสับสนและไมชัดเจน ทําใหชิ้นงานที่ออกมายังขาดความสมบูรณ" หรือถูกตองอยูบาง
เชนกัน
๔. ระเบียบกฎหมายบางอยางยังไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานบางอยางตองมี
ขั้นตอนมากเกินไป บางครั้งอาจไมสามารถตอบสนองกับความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที
๕. งบประมาณในงบลงทุนยังไมเพียงพอตอความตองการ ปHจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่และหลาย
หมูบานที่ตองการการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แตเนื่องจากงบประมาณดานการลงทุนของ อบต. มีจํานวนจํากัด
ทําใหไมสามารถพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไดอยางเต็มที่ โดยทั่วถึงทุกพื้นที่
๖. แนวคิดเรื่องผลประโยชน"สวนตัว บางครั้งยังมีบางสวนที่มีแนวความคิดเรื่องผลประโยชน"สวนตัว
มากอนผลประโยชน"สวนรวม ซึ่งตองยกระดับจิตสํานึกในสวนนี้และพัฒนาระบบมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
องค"กรใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
๓ โอกาส (Opportunity : O) ขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง
๑. แนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจ จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ฉบับปB พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถ
เอื้อใหเกิดประโยชน"ตอการทํางานขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจ
และการถายโอนภารกิจจากรัฐบาลกลางมาสูองค"กรปกครองสวนทองถิ่น
๒. มีการคมนาคมที่สะดวก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร"ของตําบลขุนคงเปAนพื้นที่ราบ และอยูไม
หางไกลจากตัวจังหวัดเชียงใหม และอําเภอหางดง มีถนนหนทางอยูในสภาพที่สามารถใชการไดดีในทุกฤดูกาล ทํา
ใหการสัญจรไปมาของประชาชนมีความสะดวกสบาย
๓. มีแหลงทองเที่ยวสําคัญในตําบล อาทิ หมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย : หมูบาน OTOP
ตนแบบ และหมูบานทองเที่ยว OTOP (หมู ๒) ทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใหมาเยือนใน
ตําบลขุนคง อันเปAนการประชาสัมพันธ"ตําบลขุนคงใหเปAนที่รูจักอยางแพรหลายอีกทางหนึ่ง
๔. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จในตําบล จากการที่มีแหลงทองเที่ยวสําคัญ เชน หมูบานถวาย
สงผลใหมีนักทองเที่ยวเขามาจับจายใชสอยในพื้นที่ตําบลขุนคง ทําใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตําบล ขุนคง
ตั้งแตประชาชนในระดับครัวเรือนมีการผลิตสินคาหัตถกรรมเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจเขามาสนับสนุนแหลงการเงินการลงทุน
ใหแกผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปAนการชวยยกระดับรายไดของประชาชนในตําบลขุนคงใหสูงขึ้น
๕. นโยบายตางๆ ของภาครัฐและเอกชนเอื้อตอการพัฒนาตําบลขุนคง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับ
การสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ" (OTOP) นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว ทําใหองค"การบริหารสวน
ตําบลขุนคงไดรับงบประมาณในรูปแบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล เพื่อสงเสริมการพัฒนาหมูบานทองเที่ยวบาน
ถวาย รวมทั้งภาคเอกชนไดมีบทบาทสําคัญในการเขามาชวยพัฒนาพื้นที่ในดานเศรษฐกิจดวย
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~ ๕๖ ~
๖. มีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เขาสูตําบลขุนคง ในปHจจุบันมีแหลงทองเที่ยวหลายแหงที่
สามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวใหเขาสูหมูบานถวายได เชน สวนสัตว"เชียงใหมไนท"ซาฟารี โครงการราชพฤกษ" ๒๕๔๙
(มหกรรมพืชสวนโลก) ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง, หมูบานหัตถกรรมทํารมบานบอสราง-หมูบานหัตถกรรมกระดาษ
สาบานตนเปา ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง,โบราณสถานเวียงกุมกาม ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี หมูบาน
หัตถกรรมเครื่องปHyนดินเผาคนโทบานเหมืองกุง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง เปAนตน
๗. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multi culture) ในพื้นที่ ทําใหสามารถสรางความเปAน
เอกลักษณ" ตลอดจนการสรางความคาดหวังและภาคภูมิใจใหเกิดขึ้นในแตละชุมชนภายในทองถิ่น
๘. มีทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรมาก โดยเฉพาะลําไยซึ่งเปAนพืชเศรษฐกิจ ที่
ปHจจุบันสามารถใหผลผลิตไดทุกฤดูกาล สามารถนําไปเปAนวัตถุดิบในเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนการคาของชุมชน
๔ อุปสรรค (Threat : T) ขององค"การบริหารสวนตําบลขุนคง
๑. มีพื้นที่ประสบปHญหาน้ําทวมซ้ําซากทุกปB เนื่องจากพื้นที่หมูที่ ๗ และหมูที่ ๘ อยูติดกับแมน้ําป@ง
ในฤดูน้ําหลากมักเกิดน้ําลนตลิ่งเขาทวมที่อยูอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรไดรับความเสียหายเปAนจํานวน
มาก รวมทั้งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน เกิดการชํารุด เสียหายบอยมาก ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ
ของ อบต. ในการดําเนินการซอมแซมอยูเสมอ
๒. ปHญหาปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนตามความเจริญทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในแหลงชุมชนและแหลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีประชาการอาศัยอยูอยางหนาแนน รวมทั้งนักทองเที่ยวที่มี
เปA น จํ า นวนมาก เปA น สวนหนึ่ งในการสรางขยะใหมี จํ า นวนมากขึ้ น ในแตละวัน แต อบต.ยั งอยู ในชวงเริ่ มตนการ
ดําเนินการจัดการขยะทั้งตําบล
๓. ปHญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากมีการทําหัตถกรรมไมแกะสลัก ซึ่งตองการมีลงรัก
ทาสี แตงเสน อบน้ํายากันชื้น ฯลฯ ซึ่งประชาชนมักไมคอยระวังในการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน
กับสารเคมีมากนัก เพราะทําใหทํางานไมถนัดและไมเคยชิน
๔. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ในชวงที่ผลผลิตทางการเกษตร เชน ลําไย ออกมามากเกิน
ความตองการของตลาด ทําใหผลผลิตลนตลาด ราคาลําไยจึงตกต่ํา สงผลใหเกษตรกรตองการผลผลิตลําไยในราคาที่
ต่ํากวาตนทุน จึงทําใหเกษตรกรยังประสบปHญหาเปAนหนี้สินกับสถาบันทางการเงินอยูเสมอ
๕. ประชาชนไมมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูนอกระบบ ซึ่ง
มี อยู มากมายในปH จ จุ บั น และมี ห ลายหลายประเภท แตประชาชนยั ง เลื อ กที่ จ ะทํ าในสิ่ ง เดิ ม ๆ ที่ เ คยปฏิ บั ติ กัน มา
มากกวาที่จะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค"ในการทําสิ่งใหมๆ
๖. การสนับสนุนทางดานวิชาการจากหนวยงานภายนอกยังนอยเกินไป เมื่อเริ่มดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการแลว มักจะไมเปAนไปตามเปZาประสงค"ที่ตั้งไว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๗ ~

ส&วนที่ 8
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖1
(ระหว&างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)
1.๑ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปเปhนไปด6วยความถูกต6อง สรุปไดดังนี้
(๑) ตัวบงชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปB ได 4 คะแนน โดยมีการดําเนินการ
ครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูสวนที่ ๓ หนา 27)
1.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้
(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาสี่ปB เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตร"และโครงการ ได 90 คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ ๔ หนา 32)
(๒) ตัวบงชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปB ได 4 คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ ๓ หนา 28)
1.๓ ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป
(๑) แบบที่ ๓/๑ :
แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค"กรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ยุทธศาสตร"การพัฒนา (รายละเอียดดูสวนที่ ๔ หนา 31) โดยสรุปไดดังนี้
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 101 โครงการ
โครงการที่บรรจุขอบัญญัติ/นําไปปฏิบัติ จํานวน 66 โครงการ
คิดเปAนรอยละ 65.34 ของแผนพัฒนาสี่ปB
(๒) ตัวบงชี้ที่ 3 : การดําเนินโครงการ ไมไดคะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ ๓ หนา 29)
(๓) ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปB
๒๕๖1 ครึ่งปBแรก (รายละเอียดดูสวนที่ ๕ หนา ๕๒)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 101 โครงการ
สามารถดําเนินการได
จํานวน 17 โครงการ
คิดเปAนรอยละ 16.83 ของแผนพัฒนาสี่ปB
2. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
2.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
๓.๑ ตัวบงชี้ที่ 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ได ๕ คะแนนเต็ม
เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดําเนินโครงการ (รายละเอียดดูสวนที่ ๓ หนา 29)
๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย.สินของ อบต.ขุนคง
๔.๑ ครุภัณฑ"ที่ชํารุดและไดจําหนายแลว จํานวน 38 รายการ
๔.๒ เปAนครุภัณฑ"ที่ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ และมีอายุตั้งแต ๕ ปBขึ้นไป
๔.๓ เปAนครุภัณฑ"ที่สามารถจะดําเนินจําหนายไดตามระเบียบพัสดุ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๘ ~
๔.๔ วัสดุไดดําเนินการจัดซื้อตามความจําเปAนของการใชงานและมีการควบคุมการเบิกจายวัสดุ
๔.๕ วัสดุคงเหลือเปAนปHจจุบันและถูกตอง
๔.๖ ไมปรากฏกวามีวัสดุหายไปโดยไมมีผูรับผิดชอบ
๕. ผลการวิเคราะห.สภาพแวดล6อม
๕.๑ ผลการวิเคราะห.สภาพแวดล6อมภายนอก
อบต. ขุนคง มีการคมนาคมที่สะดวก อยูไมหางไกลจากตัวอําเภอหางดง และจังหวัดเชียงใหม และยัง
มีแหลงทองเที่ยวสําคัญในตําบล เชน หมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย ทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศใหมาเยือนในตําบลขุนคง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวอื่นๆ เชน
สวนสัตว"เชียงใหมไนท"ซาฟารี โครงการราชพฤกษ" ๒๕๔๙ (มหกรรมพืชสวนโลก), หมูบานหัตถกรรมทํารมบานบอ
สราง-หมูบานหัตถกรรมกระดาษสาบานตนเปา ,โบราณสถานเวียงกุมกาม หมูบานหัตถกรรมเครื่องปHyนดินเผาคนโท
บานเหมืองกุง เปAนตน ทั้งนี้ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multi cultureและทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิต
ทางการเกษตรมาก โดยเฉพาะลําไย
สวนขอเสียคือมีพื้นที่ที่อยูติดกับแมน้ําป@งประสบปHญหาน้ําทวมซ้ําซากทุกปB และ ปHญหาปริมาณขยะ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนตามความเจริญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนักทองเที่ยวที่มีเปAนจํานวนมาก
รวมถึงปHญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากมีการทําหัตถกรรมไมแกะสลัก ซึ่งตองการมีลงรัก ทาสี แตงเสน
อบน้ํายากันชื้น ฯลฯ ซึ่งประชาชนมักไมคอยระวังในการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีมาก
นัก เพราะทําใหทํางานไมถนัดและไมเคยชิน และผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ในชวงที่ผลผลิตทางการเกษตร
เชน ลําไย ออกมามากเกินความตองการของตลาด ทําใหผลผลิตลนตลาด ราคาลําไยจึงตกต่ํา สงผลใหเกษตรกร
ตองการผลผลิตลําไยในราคาที่ต่ํากวาตนทุน จึงทําใหเกษตรกรยังประสบปHญหาเปAนหนี้สินกับสถาบันทางการเงินอยู
เสมอ
๕.๒ ผลการวิเคราะห.สภาพแวดล6อมภายใน
อบต.ขุน คง สามารถตราขอบั ญญัติได โดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย และมีงบประมาณในการ
พัฒนาเปAนของตนเอง ทําใหสามารถพัฒนาและแกไขปHญหาของทองถิ่นไดรวดเร็ว และทันตอสถานการณ" ผูบริหาร
ทองถิ่นมาจากการเลือกโดยตรงจากประชาชน จะทําใหการพัฒนาของทองถิ่นเขาถึงประชาชนมากขึ้น และเกิดความ
รวดเร็วในการตัดสินใจแกไขปHญหาตางๆ ของทองถิ่น มีบุคลากรอุปกรณ"และเครื่องมือในการทํางานที่พรอม
แตมั กมี ปH ญ หาบุ คลากรยั งขาดทั กษะและความสามารถเฉพาะดานในการปฏิ บั ติ ง าน ระเบี ย บ
กฎหมายบางอยางยังไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานบางอยางตองมีขั้นตอนมากเกินไป บางครั้ง
อาจไมสามารถตอบสนองกับความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที และงบประมาณในงบลงทุนยังไมเพียงพอ
ตอความตองการ ปHจจุบันยังมีอีกหลายพื้นที่และหลายหมูบานที่ตองการการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แต
เนื่องจากงบประมาณดานการลงทุนของ อบต. มีจํานวนจํากัด ทําใหไมสามารถพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไดอยาง
เต็มที่ โดยทั่วถึงทุกพื้นที่
๖. ปbญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการของ อบต. มีดังนี้
ปbญหา
(๑) การจัดทําโครงการบางอยางไมสามารถทําได เนื่องจากไมมีระเบียบรองรับ
(๒) โครงการจําเปAนเรงดวนบางโครงการไมมีในแผนพัฒนาฯ หรือไมมีความพรอมในการดําเนินการ เชน
สถานที่ทับซอนพื้นที่เอกชน เปAนตน
(๓) ขาดการมีสวนรวมของประชาชน
(4) งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินโครงการตามแผนฯ หรือความตองการของประชาชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๕๙ ~
อุปสรรค
(๑) ขอจํากัดของระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ"ในการใชจายงบประมาณ เชน เงินอุดหนุน เปAนตน
(๒) สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแขงขันสูง ประชาชนตองทํางาน หรือมีภารกิจหลายดานไมมีเวลา
มารวมกิจกรรม/โครงการ
(๓) ภาระคาใชจายและระบบบริหารงานบุคคล
ข6อเสนอแนะ
(๑) ประชาสัมพันธ" ทําความเขาใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน
(๒) ฝŽก อบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติไดหลากหลาย
๗. ปbญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน
ปbญหา
(๑) การบริการประชาชน บางอยางไมสามารถทําได เนื่องจากไมมีระเบียบรองรับ
(๒) ขาดการมีสวนรวมบูรณาการเพื่อบริการประชาชน ของผูนําทองที่ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(๓) บุคลากรนอย แตระบบงานกวาง ทําใหบุคลากรตองมีหนาที่ รับผิดชอบหลายดาน
อุปสรรค
(๑) ขอจํากัดของระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ"ในการใชจายงบประมาณเพื่อ บริการประชาชน ชวยเหลือ
ประชาชน
(๒) อํานาจหนาที่ และภารกิจ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
(๓) ภาระคาใชจายและระบบบริหารงานบุคคล
ข6อเสนอแนะ
(๑) ประชาสัมพันธ" ทําความเขาใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน
(๒) ฝŽก อบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติไดหลากหลาย
๘. ปbญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปbญหา
๑) อบต.บรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในแผนพัฒนามาก แตมีงบประมาณจํากัด จึงไมสามารถดําเนินการบรรจุ
โครงการไวในขอบัญญัติไดตามแผน
๒) การใชจายงบประมาณบางอยางไมไดจัดทําเปAนโครงการ อาจอยูในรูปของวัสดุ เชน การจัดซื้อวัคซีน
ปZองกันโรคพิษสุนัขบา เปAนตน
อุปสรรค
๑) มีปHญหา ความตองการที่จะตองดําเนินการอยูเปAนจํานวนมาก
๒) มีงบประมาณที่จํากัด
3) การออกระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ" และแนวทางปฏิบัติ เพิ่มมากขึ้น
ข6อเสนอแนะ
๑) จัดเรียงลําดับโครงการ พิจารณาโครงการที่มีความจําเปAนเรงดวนปBละ 2-3 บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปB เพื่อ
ลดจํานวนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดทันในชวงปB
๒) เสนอโครงการของบประมาณจากหนวยงานสนับสนุนฯ
3) เรงรัดการดําเนินโครงการที่ตั้งไวในขอบัญญัติ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลขุนคง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
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~ ๖๐ ~
ข6อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. ในการประชุมประชาคมจะตองชี้แจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย
2. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการตาง ๆ ที่สามารถเบิกได หรือไมสามารถเบิกได
3. ในการติดตามควรติดตามรายโครงการวาดําเนินไปแลวไดผลเปAนอยางไร เห็นควรดําเนินการตอหรือไม
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~ ๖๑ ~
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