รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 0-43501-630

คำนำ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่ กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ
สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหา
ในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
หรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่ เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน การดำเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น
การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ
(On-going Evaluation) หรือ ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล
เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ไ ด้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน
ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามาร ถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับ เร่ งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของที่จะต้อง
ผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลรอบเมือง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้
1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองประกอบด้วย
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบ
ติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของ
โครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการ
ดำเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองในภาพรวม ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง แล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี

การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----------วิสัยทัศน์
“คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วม ความรู้ทันสมัย มีน้ำใจเพื่อการเกษตร สังคมเอื้ออาทร สนอง
นโยบายรัฐ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ 29 แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วและปลอดภัย
2. เพื่อก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อทำการเกษตร
3. เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ
2. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อทำการเกษตร
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง
4. จัดให้มีและบำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นแก่ประชาชน
5. การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพของประชาชน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. เพื่อสนับสนุน เงินทุน และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้รายได้อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
3. จัดให้มีร้านค้าริมทาง ตลาด ตลาดนัด แผงลอย ตลาดกลาง ศูนย์แสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์
4. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
6. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บริหารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
5. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อให้การปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
3. สนับสนุนให้การสงเคราะห์พัฒนาสตรี คนชรา คนพิการ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดโรค
ร้ายแรง
4. การอนุรักษ์ ส่งเสริมบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาความรู้บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การบริหารงาน
6. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
7. จัดให้มีและบำรุงรักษาที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
8. พัฒนาการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาลและการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
9. การพัฒนาระบบและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10. พัฒนาสถานที่ สาธารณูปการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาร่วมกัน
2. เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. เพื่อส่งเสริม คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
6. เพื่อปฏิบัติภารกิจอันเป็นนโยบายรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติดการ
ปราบปรามการทุจริต การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมรักษาและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
2. ดูแลรักษา บริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำทางดินและที่สาธารณะ
5. การผังเมือง การควบคุมอาคาร
6. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐ มีความโปร่งใส และคุ้มค่า

7. ปฏิบัติภารกิจอันเป็นนโยบายรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ปราบปรามการทุจริต การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ฯลฯ

ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย การประเมินประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสตั ว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจำปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
20
(3)

2.87

(2)

2

(2)

1.75

(2)

1.75

(2)

1.75

(2)

1.75

(2)

1.87

(2)

1.75

(3)

2.37

ประเด็น
การพิจารณา
2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

20

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0

(5)

4.25

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

(3)

2.50

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด

(3)

2.62

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(3)

2.5

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่ งๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(3)

2.62

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)

(3)

3

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

60

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

(10)

8.75

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0

(10)

8.5

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และThailand 4.0

(10)

9.12

คะแนน
เต็ม

คะแนน

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

(5)

3.87

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5)

4.50

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

4.62

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

4.5

3.8 แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว

(5)

4.87

(5)

4.87

100

86.82

ประเด็นการพิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
3.9 ความเชื่อมโยงของ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

ที่ได้

2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

(10)

9.12

2. การประเมินผลการนำ

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด

(10)

9.25

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนทีด่ ำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้

(10)

9.25

(10)

9.50

รายละเอียดหลักเกณฑ์

การพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์

การพัฒนา

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ ำเนินการในเชิง

ปริมาณ (Qualitative)
3. การประเมินผลการนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริ าชการตามที่บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

ประเด็น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

การพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

5. โครงการพัฒนา

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

60

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

(5)

4.62

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

4.50

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง

(5)

4.25

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน

(5)

3.87

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1)
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสูป่ ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (3) การลด
ความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5)
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ

(5)

4.50

โครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์

สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

5.4 โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ประเด็น

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Valueสอดคล้อง
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
5.7 โครงการสอดคล้อง
ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความ
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
สอดคล้องกับเป้าหมาย โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3)
(ผลผลิตของโครงการ) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกั บโครงการถู กต้ องตามหลัก
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
วิธีการงบประมาณ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์

(5)

4.37

(5)

4.62

(5)

4.32

(5)

4.50

(5)

4.75

มี ก ารกำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด ผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) ที ่ สามารถวั ด ได้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้
ตัวชี้วัด (KPI) และ
เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่ วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
คาดว่าจะได้รับ
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง ( 1) มีความเป็นไปได้
สอดคล้องกับ
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับ
วัตถุประสงค์
ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง ( 5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(5)

4.62

(5)

4.5

100

90.54

การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

5.6 โครงการมีความ

5.11 มีการกำหนด

3.สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ นำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
แบบที่ 1 แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดำเนินงาน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่มีการ
ดำเนินงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2. รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
2561
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคที่
จำเป็นสำหรับประชาชน
2.การเพิ่มศักยภาพในการ
สร้างรายได้และพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน
3.การเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและพัฒนา
การศึกษา
4.การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบเมืองให้
สอดคล้องกับนโยบาย
พื้นฐานของรัฐ
รวม

จำนวน

งบประมาณ

2562
จำนวน

งบประมาณ

2563
จำนวน

2564

งบประมาณ

จำนวน

งบประมา
ณ

49

82,507,800

53

45,660,800

49

45,188,300

47

49,453,800

10

5,940,000

7

5,340,000

7

5,340,000

18

6,670,000

54

9,219,000

44

8,649,000

49

9,183,000

50

9,383,000

24

1,154,900

31

10,801,400

31

11,899,900

30

11,329,900

137

98,821,700

135

70,451,200

136

71,611,200

145

76,836,700

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวนโครงการที่
มีการยกเลิก

จำนวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่
จำเป็นสำหรับประชาชน

20

14.81

2

1.48

31

22.96

-

-

-

-

53

39.25

2. การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน

3

2.22

-

-

-

-

-

-

-

-

7

5.18

3. การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษา

22

16.29

1

0.74

21

15.55

-

-

-

-

44

32.60

4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

15

11.11

-

-

16

11.86

-

-

-

-

31

22.97

60

44.43

3

2.22

68

50.37

-

-

-

-

135

100

รวม

ร้อยละ

ร้อยละ

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ

จำนวนโครงการที่
มีการยกเลิก

จำนวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่
จำเป็นสำหรับประชาชน

20

27.02

2

2.70

2

2.70

-

-

-

-

24

33

2. การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน

3

4.05

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

3. การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษา

22

29.72

1

1.35

5

6.75

-

-

-

-

28

38

4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

15

20.27

0

0

4

5.40

-

-

-

-

19

25

60

81.08

3

4.05

11

14.85

-

-

-

-

74

100

รวม

ร้อยละ

ร้อยละ

การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.รอบเมือง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ
งบประมาณ 20,156,438 บาท บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
รวม

โครงการ
17
3
28
19
67

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
6,127,000.00
140,000.00
5,017,038.00
8,872,400.00
20,156,43

การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.รอบเมือง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จำนวนเงิน
บาท 15,276,759 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงิน 15,196,759 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
12
3,662,714.17
12
3,662,714.17
การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
3
34,245.00
3
34,245.00
การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
21
3,689,108.53
20
3,609,108.53
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
14
7,890,691.00
14
7,890,691.00
รวม
50
15,276,758.70
49
15,196,758.7

แบบที่ 3 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน
เดือน พฤศจิกายน 2562
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ 2562
3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
จำนวนโครงการที่ได้
แผนพัฒนา
นำไปปฏิบัติ

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับ
ประชาชน

53

22

2.การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

7

3

3.การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาการศึกษา
4.การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ
รวม

44

28

31

19

135
100

74
54.81

ร้อยละ
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ความพึงพอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
43
38
32
34
40
42
34
36
28

พอใจ
56
59
64
62
57
53
60
61
70

ไม่พอใจ
1
3
4
4
3
5
6
3
2

36.33

60.22

3.45

5.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนน
(คิดเป็นค่าร้อยละ)
89
82
85
80
86
79
77
83
82.62

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนน
(คิดเป็นค่าร้อยละ)
86
77
83
79
81
76
86
88
82.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษา
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนน
(คิดเป็นค่าร้อยละ)
82
78
79
81
87
83
80
87
81.12

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนน
(คิดเป็นค่าร้อยละ)
87
81
84
79
82
75
84
86
82.25

ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารการพัฒนาในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

การบริหารงานและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านเศรษฐกิจ
ฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพภายในตำบล
การจ้างแรงงานตามโครงการต่าง ๆ
สนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
ด้านสังคม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดทำโครงการต่อต้านยาเสพติด
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ คนยากจนและผู้ติดโรคร้ายแรง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การมีถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนยกร่องพูนดินทุกหมู่บ้าน
การให้มีการระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
การขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
ด้านแหล่งน้ำ
ดำเนินการขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบต่าง ๆ
เสริมคันดินกั้นน้ำ ซ่อมแซมฝายน้ำล้น
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคลองส่งน้ำ
ด้านสาธารณสุข
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
สนับสนุนกิจกรรม อสม. และการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณสุขใน
พื้นที่
ด้านการเมืองการบริหาร
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดแผนความต้องการ
การให้ความสะดวกและบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
การประกาศตามระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
37
34
23
32

62
61
64
53

1
5
13
15

44
35
65
41

55
57
35
56

1
8
0
3

45
37
47

49
61
50

6
2
3

25
27
24
26

70
67
70
67

5
6
6
7

35
41

62
57

3
2

31
30
32
37
29

67
68
68
73
66

2
2
0
0
5

ลำดับ
ที่
23
24
25
26
27
28
29
30

การบริหารงานและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีอันดีงาม
การรักษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทางด้านโภชนาการของเด็กนักเรียน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองดูแลที่สาธารณประโยชน์และที่ป่า
การส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
39
37
45
48

56
60
54
51

5
3
1
1

33
35
38
28

40
63
57
68

7
2
5
4

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1.สรุปข้อเสนอแนะจากประชาชนและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
1. ต้องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าถึงและเอาใจใส่ต่อชุมชนมากกว่านี้
2. ในบางกรณี การติดต่อสื่อสารควรจะมีหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคลหากเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วน หรือต้องการ
เอกสารสำคัญเร่งด่วน
3. การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่บางครั้งการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางหมู่บ้าน ประชาชนบางรายอาจไม่ได้รับข้อมูลด้วยเหตุปัจจัยหลายด้าน
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ถือเป็นช่องทางที่สำคัญยิ่ง บางเรื่อง บางราย การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านอาจจะไม่ทั่วถึง เนื่องจากประชาชนบางรายมีธุระที่แตกต่างกันไป หาก
เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องใช้เอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและสำคัญควรจะประสานโดยตรงที่ประชาชนก็
น่าจะดียิ่งขึ้น
6. ต้องการให้มใี ห้มีการจัดอบรมทำอาหาร
7. ต้องการให้มีการอบรมพัฒนาฝีมือ ที่ทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ใช้ในการประกอบอาชีพได้
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
1. ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเร่งดำเนินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
2. ต้องการให้มีการปรับปรุง จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอ
3. ต้องการให้มีการขยายไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
2. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้อนุมัติ
งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณและงบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม ทั้งสิ้น 74 โครงการ จาก
135 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 54.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.22 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 14.85 ซึ่งบางโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการในปีงบประมาณเนื่องจากภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนมาก
3.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรค
1) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้ องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ
เมืองจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้ไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบ
กับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการกำหนดโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
คำนึงถึงงบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง โดยที่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเป็นไปได้ในการจัดทำ
งบประมาณจึงต้องมีการทบทวนความสำคัญของโครงการ หากโครงการใดไม่มีความจำเป็น หรือได้ดำเนินการ
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ ก็พิจารณาตัดโครงการออกหรือโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม จะทำให้อัตราการดำเนินงานตามแผนมีร้อยละเพิ่มขึ้น ถือว่ามีอัตราความสำเร็จตามแผนมากขึ้น
ด้วย
2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3) องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

