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คำนำ
ดวยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
แผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต อ งดำเนิ น การกำหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา ดำเนิ น การติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
ดังนั้นเพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนเปนไปดวยความถูกตองและตามระเบียบดังกลาวมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดจึงไดดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดปงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือน
กันยายน พ.ศ.2564) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ให น ายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดทราบ คณะกรรมการหวังเป น อย างยิ่ งวารายงานผลการติ ดตามฉบั บ นี้ จ ะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด และสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชน
และทำใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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สวนที่ 1
บทนำ
-------------------------------------------------------------1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย ไม
เหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช ด วยกั นอย างเหมาะสม จะช วยให ผู บริ หารท องถิ่ น พนั กงานเทศบาล
พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงเปน
การติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโนน
สะอาดหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว
หรือไมอยางไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสำคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสะอาดวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำใหทราบ
และกำหนดทิ ศทางการพั ฒ นาไดอย างเปน รูป ธรรมและเกิด ความชัด เจนที่ จะทำให ทราบถึงจุ ดแข็ง (strengths)
จุด อ อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญ หาหรืออุป สรรค (threats) ของแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัดเทศบาลตำบล
โนนสะอาดผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด สภาพพื้นที่และผู
มี ส ว นเกี่ ย วข อ งเพื่ อ นำไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง แผนงาน โครงการพั ฒ นาให เกิ ด ความสอดคล อ งกั บ สภาพพื้ น ที่
สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลโนนสะอาด
บทสรุ ป ของความสำคั ญ ก็คือ ในการไปสู การวางแผนการพัฒ นาในป ตอ ๆ ไปเพื่อ ให เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้
และเมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน
ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้
จะถู ก ค น พบเพื่ อ ให เกิ ด การพั ฒ นาเทศบาลตำบลโนนสะอาดโดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ งส งผลให เกิ ด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการบริห ารราชการท อ งถิ่ น ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดซึ่ งจะช ว ย
ตอบสนองภารกิ จตามอำนาจหน าที่ ของหนว ยงาน รวมทั้งปรับ ปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว
3. เพื่อ เปน ขอ มูล สำหรับ เรง รัด ปรับ ปรุง แกไ ข ขอ บกพรอ งของการดำเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนั ก/กองทุ ก
ระดับของเทศบาลตำบลโนนสะอาดที่ จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบลโนน
สะอาดหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2561 ข อ 29 กำหนดว า คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่ อให ผูบ ริห ารทองถิ่นเสนอต อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ นพรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4)หัวหนาสวนการบริหารที่ คัดเลือกกั นเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณ วุฒิ ที่ผูบ ริหารทองถิ่ น
คัดเลือก จำนวน 2 คน

-3คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่น ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดตอ ง
ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตำบลโนนสะอาด
2. ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น พั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามกรอบแนวทาง วิธี ก าร และห ว งเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อดำเนินการตอไป
3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได
กำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาดดังนี้
3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น จะเริ่ม ดำเนิ น การศึกษาและรวบรวมขอมู ล ของโครงการที่ จะติด ตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถา
กำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล
การนำผลไปใช ป ระโยชน อ ย างไร เมื่ อ ใด ข อ มู ล หลั ก ๆ ที่ ต อ งการคื อ อะไร ต อ งการให ร ายงานผลอย างไร มี
ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่ไดมา
กำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม
3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล
เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปน
แบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒ นาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
3.2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบล
โนนสะอาด
3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโนนสะอาดในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3

-43.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาดตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดโดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
3.2.7 การวินิ จ ฉั ย สั่ งการ การนำเสนอเพื่ อให เกิด การเปลี่ย นแปลง ปรั บ ปรุง แก ไขที่ ดี หลั งจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาดหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น
4. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีอำนาจหนาที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป
ขั้นตอนการรายงานผล
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงาน

ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

สภาท้องถิ่น
เสนอ

ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น

ภายในเดือนธันวาคม

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบล/เทศบาลตำบลโนนสะอาด ทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
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เครื่องมือการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการ
สร า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ได แ ก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหนาที่
ภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสะอาดรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ ที่ไดกำหนด
ขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่นของเทศบาลตำบล
โนนสะอาดอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมา
ทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ งไดจ ากการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ
ผูบริหารทองถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
5.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
5.1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กำหนดทรั พ ยากรสำหรั บ การดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยูจริง
ในเทศบาลตำบลโนนสะอาดมาปฏิบัติงาน
5.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณที่
ผานมา
5.1.5 ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เปน การติด ตามและประเมิ น ผลความสั มพั น ธกัน ระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดซึ่งสามารถวัด
ไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน
5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
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วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตำบลโนนสะอาดทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
โนนสะอาดและจังหวัดอุดรธานีดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวม
ของจังหวัดเดียวกัน
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสำรวจ (survey) เปน การรวบรวมขอมูลจากบัน ทึกหรือทะเบียนที่ผูรับ ผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมีสวน
เกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสะอาดเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ
ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เปนตน
5.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สั มภาษณ ถูก แบ งออกเป น 2 ประเภท คื อ การสัม ภาษณ แบบเปน ทางการหรือ กึ่ งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดใน
ขั้นตอน
5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลโนนสะอาดใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสะอาดมี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต
(1) การสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม (Participant observation) เป น วิ ธี ก ารสั ง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
รวมกัน
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โดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมี
สวนไดเสียในเทศบาลตำบลโนนสะอาด
5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การสำรวจเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น การรั บ รู
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว
เปนหลักฐาน
5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิ น
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอ
ได ดังนี้
6.1 ได ท ราบถึ งสถานภาพและสถานการณ ต าง ๆ ของการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท องถิ่ น และการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
6.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
6.3 ช วยให การใช ท รั พยากรต าง ๆ เกิ ดความประหยั ด คุ มค าไม เสี ย ประโยชน ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพั ฒนาทองถิ่นให
สอดคล องกั บสภาพความเป นจริงและตามอำนาจหน าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
6.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโนนสะอาดแตละคน แตละสำนัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของเทศบาลตำบลโนน
สะอาดเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.8 สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให เปนไปและตรงตามวัตถุ ประสงค ของโครงการ
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด

สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
--------------------------------------------------------1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.1.1 แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเทศบาลตำบลโนนสะอาดเป น แผนยุ ท ธศาสตร ที่ ก ำหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่กำหนด
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี แผนยุทธศาสตรอำเภอโนนสะอาด และแผนชุมชนตำบลโนนสะอาด
1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาดมีรายละเอียด ดังนี้
1) วิสัยทัศน
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดกำหนดวิสัยทัศนเพื่อเปนสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปนจุดมุงหมาย
และคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตขางหนา ตำบลโนนสะอาด เปนตำบลขนาดกลางที่มีประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ อนุรักษศิลปะ วัฒ นธรรมทองถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบอีสาน ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตตองเปนชุมชนที่สงบสุข นาอยู และมีฐานะความเปนอยูที่ดี
และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงไดกำหนด วิสัยทัศน ดังนี้
“โครงสรางพื้นฐานครบครัน มุงมั่นพัฒนาคน สงเสริมเศรษฐกิจ ฟนฟูวิถีชีวิตแบบไทย
ใสใจศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2) ยุทธศาสตร ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการเรียนรู
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร
3) เปาประสงค ประกอบดวย
1. เพื่อใหมีถนนที่ไดมาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. เพื่อใหมีไฟฟาสาธารณะและน้ำประปาใชไดอยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
3. เพื่อใหมีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนากลุมอาชีพใหไดมาตรฐานและยั่งยืน
5. เพื่อใหประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ
7. เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาของประชาชนในชุมชน
8. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กในเขตเทศบาล
9. เพื่อสงเสริมสุขภาพเพื่อใหเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
10. เพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
11. เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและแขงขันกีฬา
12. เพื่อลดมลภาวะเปนพิษใหชุมชนมีความนาอยูและมีภูมิทัศนที่สวยงาม

-913. เพื่อใหการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ
14. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
15. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคกร
16. เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได
17. เพื่อใหประชาชนมีความรูเปนพลเมืองที่มีความตองการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
18. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามีมีสวนรวมตรวจสอบประเมินผล พรอม
สนับสนุนใหมี
4) ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1. ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐาน รองรับการขยายตัวของชุมชนได
2. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาสาธารณะและน้ำประปาใชอยางทั่วถึง
3. ประชาชนมีกลุมอาชีพรายไดเพิ่มขึ้น อยูดี กินดี
4. เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม
5. ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน
6. เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพิ่มขึ้น
7. มีวัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนอยางทั่วถึงและเพียงพอ
8. อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
9. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 5%
10. สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ
11. กลุมสตรี อสม. ไดทำกิจกรรม รวมกัน และสรางความสามัคคี
12. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง
13. จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามมาตรฐาน
14. ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ
15. สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
16. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ
17. การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
18. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน
19. สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
20. สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ
21. การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี
5) คาเปาหมาย ประกอบดวย
1. ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานและเพียงพอตอการสัญจร
2. มีไฟฟาสาธารณะและน้ำประปาใชอยางทั่วถึงสามารถสัญจรไปมาสะดวกน้ำประปา
สะอาด
3. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง
4. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

-107. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการของทองถิ่น
8. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ
6) กลยุทธ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการเรียนรู
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
2. การสงเสริมสุขภาพอนามัยและศักยภาพของชุมชน
3. การสงเสริมสวัสดิการสังคม
4. การสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
5. การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดการสิ่งแวดลอม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดและการจัดเก็บขยะ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การปรับปรุงและพัฒนารายได
3. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงาน
4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
6. การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาล
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร
เทศบาลตำบลโนนสะอาด มี จุดยืน ทางยุทธศาสตร กลไกหลั กในการสรางการมี สว นร วม และ
พัฒ นาศักยภาพของประชาชนเพื่ อให ชุมชนมีความเข มแข็ง การพัฒ นาโครงสรางพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน การพัฒ นาแหลงน้ำเพื่อการเกษตร และ
อุปโภค บริโภคที่เพียงพอตอความตองการของประชาชน การสงเสริมอาชีพและรายไดเพียงพอตามแนวทาง

-11เศรษฐกิจ พอเพียง การจัดสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง สงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ การสงเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นสงเสริมการสาธารณสุขเพื่อการ
มีสุขภาพทางกายและจิตที่ดีสงเสริมเครือขายประชาชน กลุมอาสาสมัครในการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ เรียบรอย การบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบธรรมาภิ
บาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการบริหารและบริการของทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด
1.2 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ยุทธศาสตร

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

39

31,709,500

47

43,865,500

42

35,699,500

42

35,699,500

38

30,899,500

2) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ

2

400,000

2

400,000

2

400,000

2

400,000

2

400,000

3) ยุทธศาสตรดาน
สังคมแหงการเรียนรู

104

27,232,742

115

30,366,142

121

34,139,370

118

34,576,742

92

34,157,742

4) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

14

4,671,200

16

10,671,200

16

10,671,200

14

4,671,200

14

4,671,200

5) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
บริหาร

28

2,585,000

27

1,855,000

28

4,085,000

28

4,085,000

27

2,085,000

รวม

187

66,598,442

207

87,157,842

209

84,995,070

204

79,432,442

173

72,213,442

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)(เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563)
ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

13

12,582,000

2

2,950,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)(เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563)
ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

ป 2561

ป 2563

ป 2564

ป 2565

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

4

3,030,000

4

2,680,000

2

1,600,000

ยุทธศาสตร

รวมทั้งสิ้น

ป 2562

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

187

66,598,442

207

87,157,842

213

88,025,070

221

94,694,442

177

76,763,442

-12แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)(เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564)
ยุทธศาสตร

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,079,000

5) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
บริหาร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)(เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564)
ยุทธศาสตร

ป 2561

ป 2562

ป 2564

ป 2565

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

1

1,000,000

1

1,000,000

4) ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร

ป 2561

รวมทั้งสิ้น

ป 2563

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

187

66,598,442

207

87,157,842

213

88,025,070

222

95,694,442

179

79,842,442

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตร

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ
ทั้งหมด

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

จำนวนโครงการทีย่ ังไมดำเนินการ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

10

3,043,400

10

3,027,300

-

-

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

-

-

-

-

-

-

3) ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการ
เรียนรู

49

14,218,656

27

12,614,946.06

22

1,603,709.94

4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5

1,818,800

4

1,694,084

1

124,716

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหาร

21

1,124,000

5

802,937

16

321,063

รวม

85

20,204,856

46

18,139,267.06

39

2,065,588.94
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ยุทธศาสตร

งบปกติ

รอยละของงบประมาณรวม
ตามเทศบัญญัติป 2564

เงินสะสม

รอยละของงบประมาณรวม
ตามเทศบัญญัติป 2564

จำนวนเงิน

รอยละ

จำนวนเงิน

รอยละ

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

3,027,300

5.76

-

-

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

-

-

-

-

12,614,946.06

24.03

-

-

4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1,694,084

3.22

-

-

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหาร

802,937

1.53

-

-

รวม

18,139,267.06

34.54

-

-

3) ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการ
เรียนรู

หมายเหตุ งบประมาณรายจายรวมตามเทศบัญญัติปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 52,500,000 บาท
1.4 ผลที่ไดรับจากการดำเนินงาน
จากการดำเนินการงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นไดวา เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได
จัดสรรงบประมาณรายจายสูงสุดอันดับแรกคือ ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งจะเปนรายจายที่เกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาอันเนื่องจากเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีสถานศึกษาที่อยูในสังกัด 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลโนนสะอาด และโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดแก คาจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน
คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารกลางวัน คากิจกรรมการพัฒนาผูเรียน ฯลฯ คิดเปนรอยละ 24.03 ของงบประมาณ
รวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 ลำดับตอมาจะเนนการพัฒนายุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ไดแก การกอสรางถนน รางระบายน้ำ งานปรับปรุงซอมแซมงานไฟฟา กอสรางอาคารสถานที่
ตางๆ เปนตน ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.76 ของงบประมาณรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564
ลำดับตอมาพัฒนายุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การรักษา
ความสะอาดทั้ งในพื้ น ที่ ทั่วไปและตลาดสด คิดเปน รอยละ 3.22 ของงบประมาณรวมเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2564 ลำดับตอมาพัฒนายุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร ไดแก การปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพื่อบริการประชาชนไดสะดวกมากขึ้น ตั้งจุดสกัดชวงเทศกาลสำคัญ การจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 คิดเปนรอยละ
1.53 ของงบประมาณรวมเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564
1.5 ปญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
1) จำนวนงบประมาณที่ไมเพียงพอในการดำเนินงานโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ ในเขตเทศบาล
เนื่องจากมีหลายโครงการตองใชงบประมาณจำนวนมากในการกอสราง ประกอบกับหลายๆโครงการ เปนโครงการ/
กิจกรรมที่ไมอยูในเขตอำนาจหนาที่ เชน การขุดลอกหนองโสกรัง เปนเขตอำนาจหนาที่ของชลประทาน แตอยูใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลฯ ผูที่จะไดรับประโยชนคือ ประชาชนในเขตเทศบาลฯและใกลเคียง ซึ่งโครงการดังกลาวนั้น
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จำนวนมาก ซึ่งหากตัดโครงการทิ้งไปก็จะทำใหเกิดความไมตอเนื่องและอาจลาชาไมคลองตัวที่จะทำโครงการตางๆ
นั้น มาดำเนินการไดอยางทันทวงทีในการแกไขปญหาใหกับประชาชน จึงทำใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางทั่วถึง
2) ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดำเนินงานดานตางๆ เชน
- งานดานไฟฟา เปนตน เนื่องจากงานซอมแซมไฟฟาภายในเขตเทศบาลฯ ไดแก กลอง
วงจรปด หอกระจายขาว มีปญหาในการชำรุดและตองการซอมแซมแกไขอยูบอยครั้ง แตไมสามารถซอมแซมได
3) ปญหาในเรื่องการออกระเบียบ กฎหมายตางๆมาเปนจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรที่มีอยู
อยางจำกัด ทำใหติดขัดในการทำงานเนื่องจากยังไมเขาใจระเบียบอยางแทจริง สงผลใหการดำเนินการโครงการ
ตางๆมีความลาชา
แนวทางการแกไข
1) นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไปประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตอไป
2) สรรหาบุคลากรมาเพื่อทำงานในตำแหนงที่ไมเพียงพอหรือขาดแคลน ประกอบกับพัฒนาและ
สงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ รวมทั้งการเตรียมความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ
ตางๆในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหพรอมในการใชงาน อันจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
3) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลโนนสะอาดอยางตอเนื่อง
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๒๐
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน
(๕)
๓.๕ กลยุทธ
(๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(๕)
๓.๘ แผนงาน
(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนนที่ได
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เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
คะแนน คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
เต็ม
ที่ได
๑. ขอมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
และขอมูลพื้นฐาน
(๓)
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล
ขององคกรปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
สวนทองถิ่น
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
(๒)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
(๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
(๒)
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
(๒)
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
(๒)
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
(๒)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
(๒)
การใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
(๓)
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒. การวิเคราะห
๒๐
สภาวการณและ
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร (๕)
ศักยภาพ
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม (๓)
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๓. ยุทธศาสตร
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตรของ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
(๑๐)
องคกรปกครองสวน ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
๓.๒ ยุทธศาสตรของ Thailand ๔.๐
องคกรปกครองสวน สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
(๑๐)
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
๓.๓ ยุทธศาสตร
Thailand ๔.๐
จังหวัด
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
(๑๐)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

-17รายละเอียดหลักเกณฑ
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตรใน โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐

คะแนน
ที่ได

-182.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา
๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
(๕)
งบประมาณไดถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
(๕)
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
(๕)
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
(๕)
คาดวาที่จะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนนที่ได

-19แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ประเด็น
คะแนน คะแนนที่
รายละเอียดหลักเกณฑ
การพิจารณา
เต็ม
ได
๑. การสรุป
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
๑๐
สถานการณการ
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
พัฒนา
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
๒. การประเมินผล ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน
๑๐
การนำแผนพัฒนา การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได
เชิงปริมาณ
กำหนดไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผล ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
๑๐
การนำแผนพัฒนา เทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เชิงคุณภาพ
เปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
๑๐
ยุทธศาสตรการ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
พัฒนา
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

-20ประเด็น
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การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจน เปนโครงการทีม่ ีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
ของชื่อโครงการ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต
๕.๒ กำหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
โครงการ
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
(ผลผลิตของ
ตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
ชัดเจนนำไปสูการ อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ตั้งงบประมาณได ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
ถูกตอง
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง
๕.๔ โครงการมี
โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
ความสอดคลองกับ การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
แผนยุทธศาสตร
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
๒๐ ป
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เปาหมาย
โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
(ผลผลิตของ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
โครงการ) มีความ ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
สอดคลองกับ
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติให
แผนพัฒนา
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เศรษฐกิจและสังคม เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
แหงชาติ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖)
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม
๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนน
ที่ได
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คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
(๕)
สอดคลอง Thailand ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
๔.๐
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
(๕)
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตรจังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน
๕.๘ โครงการแกไข เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
ปญหาความยากจน ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
หรือการเสริมสรางให โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ประเทศชาติมั่นคง ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
ความสอดคลองกับ จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เปาหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาตองให สอดคลองกับ โครงการถูกตอง (๕)
การราคาถูกตองตาม ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ
งบประมาณ
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การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน
เต็ม
มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด (measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบ อกประสิท ธิภ าพ (efficiency) ได เช น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวั ตถุ ป ระสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)
ผลที่ไดรับ เป นสิ่งที่เกิดขึ้น ไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ (๕)
พั ฒ นาซึ่ งสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ งไว การได ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขี ยนวัตถุ ป ระสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปน ไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุส่ิงที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เป น เหตุเป น ผล สอดคลองกับ ความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนน
ที่ได

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
2.3.1 โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
- หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
- แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามแบบของ ดร.สุริยะ
หินเมืองเกา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คูมิ และแบบดังกลาวคณะกรรมการคำนึงถึงจุดมุงหมายสำคัญใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
2.3.2 ใหคำนึงถึงจุดมุงหมายสำคัญ ดังนี้
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสม
- เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน
- เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
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- เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
2.3.3 หวงเวลาในการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาท องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
ทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกป
2.3.4 ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น วาเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม
2.3.5 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
2.3.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
2.3.7 เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช คือแบบบันทึกขอมูลรายงาน ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (ประเมิน
คุ ณ ภาพแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ) (ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ 0810.3/ว 2931 ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. แบบที่ 1 – 3/1 (คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร
3. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามแบบของ ดร.
สุริยะ หินเมืองเกา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
4. นำขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล
การประเมินในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ
ภาพรวม

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสะอาดใน

-24ละยุทธศาสตร

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในแต

(แบบที่ 3/2 และ 3/3 ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล
(1) สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำดับ
รายการ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการทีส่ ามารถดำเนินการได
ที่
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
เทศบัญญัติ+
ทองถิ่น
ดำเนินงาน
เงินสะสม
1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
3 จายขาดเงินสะสม
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน
- เทศบัญญัติ =
- เงินสะสม =
4 สามารถดำเนินการได
- เทศบัญญัติ =
- เงินสะสม =

(2) การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร

งบปกติ

รอยละของงบประมาณรวม
ตามเทศบัญญัติป 2564

เงินสะสม

รอยละของงบประมาณรวม
ตามเทศบัญญัติป 2564

จำนวนเงิน

รอยละ

จำนวนเงิน

รอยละ

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

-

-

-

-

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

-

-

-

-

3) ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการ
เรียนรู

-

-

-

-

4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

-

-

-

-

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหาร

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
--------------------------------------------------------1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
1.1.1 สรุปคะแนนผลยุทธศาสตร
ผลการใหคะแนนประเมินผลยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒๐
๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๒๐
๒๐
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย
๖๐
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๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑๐)
(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(๑๐)
(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
(๑๐)
(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน
(๕)
(๕)
๓.๕ กลยุทธ
(๕)
(๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
(๕)
(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(๕)
(4)
๓.๘ แผนงาน
(๕)
(4)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
(๕)
(4)
รวมคะแนน
๑๐๐
97

-261.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในแตละประเด็นดังนี้
คะแนน คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
เต็ม
ที่ได
๒๐
๒๐
๑. ขอมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๓)
และข อ มู ล พื้ นฐาน (๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล (๓)
ขององค ก รปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
สวนทองถิ่น
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
(๒)
(๒)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
(๒)
(๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
(๒)
(๒)
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
(๒)
(๒)
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา (๒)
(๒)
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
(๒)
(๒)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
(๒)
(๒)
การใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
(๓)
(๓)
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-271.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในแตละประเด็นดังนี้
คะแนน คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
เต็ม
ที่ได
๒. การวิเคราะห
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
๒๐
สภาวการณและ
(๕)
(๑) การวิ เ คราะห ที่ ค วบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล อ ง (๕)
ศักยภาพ
ยุท ธศาสตรจั งหวั ด ยุทธศาสตรการพั ฒ นาขององคกรปกครองสว น
ท องถิ่ น ในเขตจั งหวั ด ยุ ท ธศาสตรข ององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand
๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
(๓)
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
(๓)
(๓)
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(๕) การวิ เ คราะห สิ่ ง แวดล อ ม พื้ น ที่ สี เขี ย ว ธรรมชาติ ต า งๆ ทาง (๓)
(๓)
ภู มิ ศ าสตร กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น การประดิ ษ ฐ ที่ มี ผ ลต อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
(๓)
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)

-281.4 ยุทธศาสตร
รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในแตละประเด็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๓. ยุทธศาสตร
ควรประกอบด ว ยข อมู ล ดั งนี้ สอดคลอ งกั บ สภาพสังคม เศรษฐกิ จ ๖๐
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๓.๑ ยุทธศาสตรของ สิ่งแวดล อมของท องถิ่น ประเด็น ปญหาการพั ฒ นาและแนวทางการ (๑๐) (๑๐)
องคกรปกครองสวน พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ทองถิ่น
เชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร ช าติ ๒๐ ป แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตรของ สอดคล องและเชื่ อมโยงกั บ สภาพสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อมของ (๑๐) (๑๐)
องคกรปกครองสวน ท อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร จั งหวัด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร
สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาภาค (๑๐) (๑๐)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ แผนการบริ ห ารราชการ
จังหวัด
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (๕)
(๕)
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่ เป น ลักษณะเฉพาะองค กรปกครองส วนท องถิ่ น และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ (๕)
(๕)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
๓.๖ เปาประสงคของ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
(๕)
(๕)
แตละประเด็นกลยุทธ ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ประเด็นการพิจารณา
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม

-29รายละเอียดหลักเกณฑ
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๕)
(4)
(๕)

(4)

(๕)

(4)

100

97

-302. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
2.1 สรุปคะแนนผลโครงการ
ผลการใหคะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา
๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
(๕)
งบประมาณไดถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
(๕)
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
(๕)
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
(๕)
คาดวาที่จะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนนที่ได
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๕๘
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๓)
(๕)
(๕)
๙๘

-312.2 สรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการใหคะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๑. การสรุป
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 10
10
สถานการณการพัฒนา ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
2..3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการใหคะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวา
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ไดกำหนดไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10
10

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ผลการใหคะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10
10

-322.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ผลการใหคะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10
10

2.6 โครงการพัฒนา
ผลการใหคะแนนประเมินผลโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจนของ เปนโครงการทีม่ ีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ชื่อโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กำหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
สอดคลองกับโครงการ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
(ผลผลิตของโครงการ) เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
มีความชัดเจนนำไปสู อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
การตั้งงบประมาณได ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน
ถูกตอง
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถ
สอดคลองกับแผน
ในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสราง
ยุทธศาสตร ๒๐ ป
โอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
60
58
(5)
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

ประเด็นการพิจารณา
๕.๕ เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

-33รายละเอียดหลักเกณฑ

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นำไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑)
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
สอดคลอง Thailand เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
๔.๐
ดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรจังหวัด
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน
ใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่
ไดกำหนดขึ้นเปนปจจุบัน
๕.๘ โครงการแกไข
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปญหาความยากจน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
หรือการเสริมสรางให เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง ลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก พัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชารัฐ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(5)
(5)

(5)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

ประเด็นการพิจารณา
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๕.๙ งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน (5)
(5)
ความสอดคลองกับ
การจัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
เปาหมาย(ผลผลิตของ มีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล
โครงการ)
(Effectiveness) (๔) ความยุตธิ รรม (Equity) (๕) ความโปรงใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
(5)
(4)
การราคาถูกตองตาม ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
หลักวิธีการ
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
งบประมาณ
ประจักษ
๕.๑๑ มีการกำหนด มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
(5)
(5)
ตัวชี้วัด (KPI) และ
ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
คาดวาจะไดรับ
ของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
(5)
(5)
ไดรับสอดคลองกับ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
วัตถุประสงค
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอก
เวลาได
รวมคะแนน
100
98
--------------------------------------------------------------------
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3.1 แผนการดำเนินงาน
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณตามแผนดำเนินงาน ป พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ดังนี้
โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2564)
ป 2564
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ

ยุทธศาสตร

โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป
พ.ศ. 2564
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ

โครงการที่ไดดำเนินการ
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

59

50,961,500

10

3,043,400

10

3,027,300

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

2

400,000

-

-

-

-

118

34,576,742

49

14,218,656

27

12,614,946.06

15

5,671,200

5

1,818,800

4

1,694,084

28

4,085,000

21

1,124,000

5

802,937

222

95,694,442

85

20,204,856

46

18,139,367.06

3) ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการ
เรียนรู
4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหาร
รวม

4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
4.1 แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หวงเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน
2564 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนี้
โครงการที่ดําเนินการจริง
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
1
2
3

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนนาโพธิ์ ชุมชนโสกรัง ขนาดกวาง3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร

โอนเพิ่ม

เบิกจายเงิน

101,400.00

101,000.00

218,500.00

218,000.00

231,000.00

227,000.00

183,800.00

182,000.00

226,100.00

225,000.00

534,300.00

534,300.00

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 192 ตารางเมตร
โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสมภักดิ์ 2 ชุมชนศิริชล ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 105.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร
โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนปราณี ชุมชนรุงอรุณ ขนาดความยาว70.00 เมตร
ปากกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนสันติสุข 2 ชุมชนโนน

4

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

พัฒนา ระยะทาง 150 เมตร กวาง 4.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 630 ตารางเมตร
โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนนามศิริ ชุมชนมิตร

5

สัมพันธ ระยะทาง 193 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 772 ตารางเมตร
โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนบุญธรรมสามัคคี

6

ชุมชนหนองจาน ระยะทาง 385 เมตร กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,925 ตารางเมตร

หมายเหตุ
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โครงการที่ดําเนินการจริง
ยุทธศาสตร

โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนรถไฟอุทิศ 1 ชุมชน

1) ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

7

งบประมาณ (บาท)
โอนเพิ่ม

ตั้งไว

หมายเหตุ

เบิกจายเงิน

416,800.00

415,000.00

140,500.00

139,000.00

495,000.00

495,000.00 โอนเพิ่มตั้งเปน

อนามัยเกา ระยะทาง 289 เมตร กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,445 ตารางเมตร
โครงการเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) ถนนศรัทธาธรรม 3 ชุมชน

8

รุงอรุณ ระยะทาง 120 เมตร กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 480 ตารางเมตร
โครงการกอสรางซุมประตูทางเขาเทศบาลตําบลโนนสะอาด ถนนสุขาภิบาล 3 ชุมชนโสกรัง

9

ขนาดกวาง 11.79 เมตร สูง 6.80 เมตร พรอมติดตั้งตราสัญญาลักษณในหลวงรัชกาลที่ 10

รายการใหม อยู

กรอบพระบรมฉายาลักษณ ขอความ ทรงพระเจริญพรอมปายหนวยงาน ตามแบบแปลนที่
โครงการขุดบอขยะใหม ขนาดกวาง 50.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาณ
10

ระหวางดําเนินการ
491,000.00 โอนเพิ่มตั้งเปน

491,000.00

ดินขุด 9,200 ลูกบาศก พรอมกอสรางทอระบายกาซ จํานวน 2 จุด และวางทอระบายน้ํา

รายการใหม อยู

คสล. ขนาด 0.40 เมตร ตมแบบแปลนเทศบาลกําหนดฯ

ระหวางดําเนินการ

รวมตามเทศบัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ. 2564 ยุทธศาสตรที่ 1

0.00 3,027,300.00

3,038,400.00

โครงการที่ดําเนินการจริง
ลําดับ

3) ยุทธศาสตรดานสังคม

1

แหงการเรียนรู

2

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

3

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

4

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการจางเหมาบุคคล

5

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

221,400.00

221,400.00

6

คาเครื่องแบบนักเรียน

162,000.00

162,000.00

7

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102,000.00

100,300.00

8

คาจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน

876,000.00

876,000.00

68,000.00

37,740.00

9

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนสะอาดเพื่อจัดสรร

10

เด็กปฐมวัย(อายุ3-5ป )ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนสะอาด
คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

11

คาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาด

ตั้งไว
5,800,800.00
1,920,000.00

โอนเพิ่ม
33,000.00

เบิกจายเงิน
5,830,400.00
1,535,800.00

7,200.00

61,500.00

364,160.00

344,160.00

20,000.00

20,000.00

1,920,000.00

1,444,000.00

12

คาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

294,000.00

250,980.00

13

คาหนังสือเรียน

243,704.00

243,704.00

14

คาอุปกรณการเรียน

153,000.00

15

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนสะอาดประจําป

350,000.00

16

โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติตในสถานศึกษา

17

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมอุปรณและติดตั้ง

18

โครงการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนสะอาด

19

โครงการปรับปรุง /ซอมแซมอาคารเรียน

20
21
22

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

23

153,000.00
334,300.00

684,300.00

21,000.00

21,000.00

150,000.00

147,178.00

30,000.00

25,000.00

150,000.00

147,500.00

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

52,800.00

20,571.00

คาเครื่องแบบนักเรียน

27,000.00

11,402.00

210,000.00

129,420.00

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) Top Up

60,000.00

7,000.00

24

คาหนังสือเรียน

51,492.00

31,871.00

25

คาอุปกรณการเรียน

25,200.00

26

โครงการเขารวมประเพณีดอกออยบาน

27

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

รวมตามเทศบัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ. 2564 ยุทธศาสตรที่ 3

8,110.00

70,000.00

67,460.00

35,000.00
13,384,756.00

33,150.06
367,300.00

12,614,946.06

หมายเหตุ
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โครงการที่ดําเนินการจริง
ยุทธศาสตร
4) ยุทธศาสตรดานการ

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
1

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัดวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ

พัฒนาระบบการจัดการ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

อัครราชกุมารี

สิ่งแวดลอม

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

โอนเพิ่ม

18,000.00

โครงการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน

3

คาจางเหมาบริการความสะอาด

1,598,720.00

4

คาจางเหมาบริการความสะอาด

172,080.00

รวมตามเทศบัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ. 2564 ยุทธศาสตรที่ 4

1,808,800.00

หมายเหตุ

17,490.00

13,950.00

20,000.00

2

เบิกจายเงิน

5,000.00

1,547,924.00
114,720.00

5,000.00

1,694,084.00

โครงการที่ดําเนินการจริง
ยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

งบประมาณ (บาท)
ตั้งไว

โอนเพิ่ม

เบิกจายเงิน

5) ยุทธศาสตรดานการ

1

คาใชจายในการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น

100,000.00

567,000.00

665,022.00

พัฒนาการบิหาร

2

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง

0.00

15,000.00

15,000.00

3

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0.00

4,300.00

4,300.00

4

โครงการฝกอบรมบทบาทหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไดรับเลือกตั้งใหม

10,865.00

5

โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเทศกาลสําคัญ

6

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

รวมตามเทศบัญัติงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ. 2564 ยุทธศาสตรที่ 5

0.00

15,000.00

30,000.00

60,100.00

73,410.00

0.00

35,000.00

34,340.00

130,000.00

696,400.00

802,937.00

หมายเหตุ

5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
จากการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2564 ของเทศบาลตำบลโนน
สะอาด สามารถสรุปไดดังนี้
1. โครงการทั้งหมดในแผนพั ฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีจำนวน 222 โครงการ
2. โครงการที่ น ำไปบรรจุไวในเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจายประจำป 2564 มี จำนวน 85
โครงการ คิดเปนรอยละ 38.28
3. โครงการที่ไดดำเนินการจริงในปงบประมาณ 2564 มีจำนวน 46 โครงการ คิดเปนรอยละ
54.11 โดยแยกตามยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีจำนวน 10 โครงการ ดำเนินการแลว
และอยูระหวางดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมมีโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสังคมแหงการเรียนรู มีจำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ
จำนวน 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 55.10
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.0
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาการบริหาร มีจำนวน 21 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ
จำนวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 23.80

-38(1) สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำดับ
รายการ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการทีส่ ามารถดำเนินการได
ที่
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละของ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
เทศบัญญัติ+
ทองถิ่น
ดำเนินงาน
เงินสะสม
1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
222
95,694,442
2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
85
20,204,856
3 จายขาดเงินสะสม
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน
20.72
54.11
54.11
- เทศบัญญัติ =
85
20,204,856
- เงินสะสม =
4 สามารถดำเนินการได
- เทศบัญญัติ =
46
18,139,267.06
- เงินสะสม =

(2) การเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร

งบปกติ

รอยละของงบประมาณรวม
ตามเทศบัญญัติป 2564

เงินสะสม

รอยละของงบประมาณรวม
ตามเทศบัญญัติป 2564

จำนวนเงิน

รอยละ

จำนวนเงิน

รอยละ

1) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

3,027,300

5.76

-

-

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

-

-

-

-

12,614,946.06

24.03

-

-

4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1,694,0844

3.22

-

-

5) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหาร

802,937

1.53

-

-

รวม

18,139,267.06

34.54

-

-

3) ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการ
เรียนรู

สวนที่ 4
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
--------------------------------------------------------1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
การประเมินความพึงพอใจ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได ใช แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อ ผลการ
ดำเนิน งาน (โครงการ/กิ จ กรรม) ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในการพั ฒ นาและสงเสริม การบริห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไวเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมทั้งปงบประมาณ
มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชาคมทองถิน่ และรวมจัดทำราง
แผนพัฒนาทองถิ่น
2. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
๒.๑ มีการประชุมประชาคมทองถิ่น (ระดับหมูบา น/ชุมชน)
๒.๒ มีการประชุมประชาคมทองถิ่น (ระดับตำบล/เมือง)
2.๓ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน

๒.๔ มีการแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหาความตองการ
ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่

2.๕ มีการรวมรวมขอมูลจากขอ ๒.๔ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น
2.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
2.๘ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจำป
งบประมาณ
๒.๙ มีขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

มีการ
ดำเนินการ

ไมมีการ
ดำเนินการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
มีทั้งหมด 5 ดาน
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการเรียนรู
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร
ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
5. มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๑. วิธีการประเมิน
๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
- สุมประเมินประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ทั้ง 8 ชุมชนๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ ๑ ชุด
รวมเปน 8๐ คน
๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปงบประมาณ สำรวจในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
๑.๓ ดำเนินการประเมิน
- ลงพื้นที่และทำการสุมประเมินประชากร
จำนวนประชากรเปาหมาย
ชื่อชุมชน
ที่ทำแบบประเมิน
๑. ชุมชนหนองจาน
๑๐
๒. ชุมชนอนามันเกา
๑๐
๓. ชุมชนรุงอรุณ
๑๐
๔. ชุมชนโนนพัฒนา
๑๐
๕. ชุมชนมิตรสัมพันธ
๑๐
๖. ชุมชนศิริชล
๑๐
7. ชุมชนโสกรัง
10
8. ชุมชนโนนสวาง
10
รวมประชากรเปาหมาย
8๐ คน

-41๑.๔ เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลที่ไดจากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 8๐ ชุด
- บันทึกขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 8๐ ชุด
๑.๕ วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน
๑.๕.๑ วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูทำแบบประเมินโดยหาคารอยละ
๑.๕.๒ วิเคราะหความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด โดยการหาคาความพึงพอใจ ดังนี้
๑) ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละยุทธศาสตร 7,2๐๐ คะแนน (๙ x ๑๐ x 8๐)
๑.๑) ระดับคะแนน
๐ – 2,4๐๐
คะแนน ระดับ ไมพอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน
2,4๐๑ – 4,8๐๐
คะแนน ระดับ พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน
4,8๐๑ – 7,2๐๐
คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาคารอยละ ดังนี้

=

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์

คะแนนความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละยุทธศาสตร
(7,2๐๐ คะแนน)

๒) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 4,๐๐๐ คะแนน (5 x ๑๐ x 8๐)
๒.๑) ระดับคะแนน
๐ – 1,5๐๐
คะแนน ระดับ ไมพอใจ
๒.๒) ระดับคะแนน
1,5๐๑ – 3,0๐๐
คะแนน ระดับ พอใจ
๒.๓) ระดับคะแนน
3,0๐๑ – 4,๐๐๐
คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาคารอยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา

=

คะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา
(4,๐๐๐ คะแนน)

๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา 8๐๐ คะแนน (๑๐ x 8๐)
๓.๑) ระดับคะแนน
๐ – ๒5๐
คะแนน ระดับ ไมพอใจ
๓.๒) ระดับคะแนน
๒5๑ – 55๐ คะแนน ระดับ พอใจ
๓.๓) ระดับคะแนน
55๑ – 8๐๐ คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคำนวณหาคารอยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ =

คะแนนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา
(8๐๐ คะแนน)
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ตำบลโนนสะอาด ในการพั ฒ นาและส งเสริมการบริห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี ในภาพรวม ตามยุท ธศาสตร และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน 8๐ คน
๑.๑ เพศ
ชาย จำนวน 35 คน
๑.๒ เพศ
หญิง จำนวน 45 คน
๒. อายุ

๓. การศึกษา

๔. อาชีพ

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ต่ำกวา ๒๕ ป
ระหวาง ๒๕ - ๔๐ ป
ระหวาง ๔๑ - ๖๐ ป
มากกวา ๖๐ ป

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

8
35
32
5

คน
คน
คน
คน

๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ต่ำกวาประถม/ประถมศึกษา
มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

8
57
16
0

คน
คน
คน
คน

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

รับราชการ
รับจาง/เกษตรกร
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

8
27
36
7
๒

คน
คน
คน
คน
คน

สวนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจฯ
๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการเรียนรู
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร

รวม (เต็ม 36,๐๐๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 7,200 คะแนน)

6,414
6,387
6,273

6,226
6,318
31,618

ระดับ
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการเรียนรู
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร

ภาพรวม

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 36,๐๐๐ คะแนน)

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

89.08
88.70
87.12
86.47

-

-

87.75

-

-

87.82

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 4,๐๐๐ คะแนน)
3,518
3,510
3,511
3,511
3,510
3,513
3,518
3,513
3,514

31,618

ระดับ
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

87.95
87.75
87.77
87.77
87.75
87.82
87.95
87.82
87.85

-

-

87.83
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๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

(เต็ม 8๐๐ คะแนน)
715
711
713
711
712
713
713
714
712

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

(เต็ม 8๐๐ คะแนน)
712
709
711
710
710
708
709
710
708

ระดับความพึง
พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

(เต็ม 8๐๐ คะแนน)
698
698
695
696
695
699
699
695
698

ระดับความพึง
พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

รวม (เต็ม 7,2๐๐ คะแนน)
6,414
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 7,2๐๐ คะแนน)
6,387
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานสังคมแหงการเรียนรู ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 7,2๐๐ คะแนน)

6,273
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ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

(เต็ม 8๐๐ คะแนน)
691
691
691
692
691
691
694
692
693

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

(เต็ม 8๐๐ คะแนน)
702
701
701
702
702
702
703
702
703

ระดับความพึง
พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

รวม (เต็ม 7,2๐๐ คะแนน)
6,226
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็นการพัฒนา

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 7,2๐๐ คะแนน)

6,318

๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็น
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 พบวา
๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน ระดับ พอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.82
 ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา คิดเปนรอยละ 87.82)
- พอใจมากสูงสุด รอยละ 89.09 (ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน)
- พอใจมากต่ำสุด รอยละ 86.47 (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม)
 ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเปนรอยละ 87.83)
- พอใจมากสูงสุด รอยละ 87.95 (มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม , ผลการดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา)

- พอใจมากต่ำสุด รอยละ 87.75 (มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม , มีความโปรงใสในการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม)

-46๔. การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๑ วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามที่เทศบาลไดดำเนิ น การประเมินความพึ งพอใจของประชาชน โดยแบงชวงของผลการประเมิ นออกเปน ๓
ระดับ คือ ไมพอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.82
๔.๒ วิเคราะหสาเหตุของผลการประเมินที่ได
จากการวิเคราะหผลการประเมินในขอ ๔.๑ จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึงพอใจมากตอการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อยูในระดับมาก เหตุผลที่ทำใหผลการประเมินสูงนั้น อาจจะเนื่องจากเทศบาลตำบลโนน
สะอาด สามารถแก ไขป ญ หายุ ทธศาสตรการพั ฒ นาดานการพั ฒ นาโครงสรางพื้น ฐานและมี ก ารเป ด โอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขป ญหา ทำให
ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยขอมูลที่จะทำใหหาสาเหตุไดคือ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก และประชาชนที่มีความพึงพอใจตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่อยูใน
ระดับต่ำสุดแตอยูในระดับพอใจมากรอยละ 86.47 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม และตามประเด็นการพัฒนาที่มีความพึงพอใจการพัฒนาที่อยูในระดับต่ำสุดแตอยูในระดับพอใจมาก
รอยละ 87.75 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม , มีความโปรงใสในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
เพื่ อให การติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่น ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564) เปนไปดวยความถูกตองและ
บรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จึ งไดดำเนิ น การนำเขาขอมูล แผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-plan มาใชในการติดตามและประเมิน ผลแผนครั้งนี้ จำนวนรอยละของ
โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นนำไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังอยูในระดับต่ำ คือ รอยละ 35.75
เนื่องจากมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นจำนวนมากเกินศักยภาพของเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยไมมี
การดำเนินการ ควรมีการทบทวนเปลี่ยนแผน เพื่อปรับลดจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ้ำซอน และคาดวา
ไมไดดำเนินการจริง เพื่อใหจำนวนรอยละโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการปฏิบัติสอดคลองกับงบประมาณและเพิ่มขึ้น
ตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป
----------------------------------------------------------------

ภาคผนวก

