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บทนา
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่ งผลให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นมี บทบาทและอ านาจหน้าที่ ต่างๆ เพิ่ม มากขึ้ น
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กร
เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลมี ความโปร่ง ใสและเกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ท้ องถิ่ นของตนจึ ง
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่ง
ที่ จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสาคัญ ๕ ประการ คือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงาน
ที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการดเนิ นงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่ าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมิ นผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม”(monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

2
ดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้ งในการปฏิบัติงานภายในหน่ว ยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของการติดตาม ดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดาเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการเนื่ องจากว่าเป็ น สิ่ งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิช าการค่อนข้างสู ง จึงปล่ อยให้ เป็นหน้าที่ของหน่ว ยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม ไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการ
ติดตามประจาไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล”นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็ นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความ
สาเร็จ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ห รือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังนั้นแล้วการ
ติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ
เป็ น กลไกของการขับ เคลื่ อนเสริ มสร้ างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของ
หน่ ว ยงานหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่วางแผนไว้ แล้ ว และที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รั บการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าวตาบล
ทุ่งใหญ่ประทับช้างจึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสวน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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ตาบลทุ่งใหญ่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารสวนตาบลทุ่งใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ข้อ ๒๙ และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ( 3 ) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ (๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนา (๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก ปี” เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่เป็น ไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่ าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่ วนตาบลทุ่งใหญ่ จึงได้
ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง ใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น โครงการ กิ จ กรรม ซึ่ ง เป็ น
การประเมิ น ทั้ ง แผนงาน นโยบายขององค์ ก รและประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านของบุค คลในองค์ กรว่ าแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางที่ ถูก ก าหนดไว้ ใ นรูป แบบของแผนนั้น ด าเนิ น การบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์จ ริ ง หรื อ ไม่
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่
การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ระยะเวลาในการดาเนิน การสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมิน ผลเป็ น การวัด ระดับ ความส าเร็ จหรือ ล้ มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาท้องถิ่ น ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากร
ที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation
process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes)
และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือก
ที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่
พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่ อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติมการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีกาตรวจสอบผล
การใช้จ่ ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุ วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การน าแผนไปจั ด ท างบประมาณนี้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
งบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานทางการเงิน
และสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็ น ภารกิจที่ อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นผู้ให้ เงิ น
อุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะ
พิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นเห็ น สมควรให้ เงิ นอุ ดหนุ นหน่ว ยงานที่ ขอรับ เงิ น
อุด หนุ น ให้ น าโครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ห รื อ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ห้ า มจ่ า ยจากเงิ น สะสม
ทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบี ยบกระทรวงมหาไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไ ขเพิ่ มเติมถึ ง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ ๒๕ ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็ น กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็ นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการกิจกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจขอประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งให้ ดีขึ้น ตั้งรั บ ให้ มั่นเพื่อรอโอกาสและสุ ดท้ายเมื่อมีโ อกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
เพือ่ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความ
เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปล
มาน้อยแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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แปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
ใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุง
ขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)
อะไรบ้าง จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คื อทีสอง
ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วน
คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
อย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วน
ใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและ
ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้
น้อยลง หรือในกรณีที่มโี ครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทาให้ทราบว่า
โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็
ควรยกเลิกทิ้งเสีย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบ
ด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขนุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๑ กล่าวว่า ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ
ข้อ 28 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ กรรมการตาม (๑) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ตาแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้ น ตอนที่ ๓ คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 (3)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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ขั้นตอนการดาเนินการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเปิดภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ได้
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งใหญ่โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลั กเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่ อง ซัก ซ้อมแนวทางการจั ดทาและประสานแผนพัฒ นาท้อ งถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตาม ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจัด ทาแผนขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม
๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทยและคู่ มือดัง กล่ าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและ
แนวทาง ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)
ผ
ล
ลั
พ
ธ์
และผลผลิ (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process
evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
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มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาต าบล
แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ พอเพีย งท้ องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ งน้า) วิสั ยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะขอ
ประชาชนการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกก าลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง
การพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและ
อนุรั กษ์ป่าและระบบนิ เวศ การบริห ารจัดการพื้นที่ลุ่มน้าการควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติในชุมชนการบริหารจัดการขยะ การกาจัดและบาบัดมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใสการตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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(๖) ประสิทธิผล
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน
หรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เป็น การประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสั งคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อ ม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุ จากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม
5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิน การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมท้องถิ่น ในระดับ หมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิน การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทา
ได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

12
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) รวมทั้ง
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
5.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
5.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
5.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
6. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องกาหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ ดังนี้
6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตาม
และ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผู้รับ ผิดชอบแผนพัฒ นาท้องถิ่น สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง และผู้ มีส่ วนได้เสี ย
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็ น เป็ น วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล จะต้ อ งศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับ การพัฒ นาท้องถิ่น โดยดาเนิ น ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่างๆ อัน ได้แก่แผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนิน
โครงการทรั พย์ สิน ต่างๆมีอยู่ จ ริ งหรื อไม่ สภาพของทรัพย์สิ นนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี แผนการดาเนินการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ดังนี้
7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจั ดทาและประสานแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งใหญ่
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลทุ่งใหญ่
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งใหญ่ (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้ บุ ค คลหรื อคณะกรรมการหรือคณะทางานกาหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ตามคาสั่ง
51/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 และคาสั่ง 171/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1. นายเทวินทร์ อินทร์ชื่น
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คูณสุข
ส. อบต. หมู่ที่ 2
กรรมการ
3. นายกริษณา ถือศร
ส. อบต. หมู่ที่ 16
กรรมการ
4. นายสมาน เปล่งปลั่ง
ส. อบต. หมู่ที่ 6
กรรมการ
5. นายแสวง วิมาน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
6. นายพจน์ สาโรง
ผู้แทนหน่วยงานราชการ
กรรมการ
7. นางพรพรรณ บุตตะวงษ์
ผู้แทนหน่วยงานราชการ
กรรมการ
8. นางสาวรัชนีย์ วงค์คา
นวก.การเงินฯ รักษาราชการแทน ผอ. กองคลัง กรรมการ
9. นายอภิสิทธิ์ คูณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายสมเกียรติ แก้วทา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายยรรยง สมประสาสน์ หัวหน้าส่วนบริหาร
เลขานุการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

15

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา
๑. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล (แผนที่ประกอบ)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง ใหญ่ ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นทุ่ ง ใหญ่ หมู่ ที่ 4
ต าบลทุ่ ง ใหญ่
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอาเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ
48.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,188 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลหนองหญ้าลาด,ตาบลกระแชง อ.กันทรลักษ์
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลรุง,ตาบลชา อ.กันทรลักษ์
ทิศตะวันออก
ติดกับ ตาบลเมือง อ.กันทรลักษ์
ทิศตะวันตก
ติดกับ ตาบลชา,อาเภอขุนหาญ
แผนที่ตาบลทุ่งใหญ่

ภาพที่...แสดงแผนที่ตาบลทุ่งใหญ่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภู มิ ป ระเทศขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง ใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ราบ ตั้ ง อยู่ ท างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สาหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 30% เป็นพื้นที่สาหรับเกษตร 60% และ
มีพื้นที่ส่วนอื่น 10%
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลทุ่งใหญ่มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15.8-35.4 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 31.0-96.0 สภาพอากาศตาบลทุ่งใหญ่แบ่งเป็น 3 ฤดู โดยฤดูร้อนจะเริ่ม
ตั้งแต่เดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่
เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
1.4 ลักษณะของดิน
ลั กษณะดิน โดยดิน ทั่ว ไปเป็ นดิ นร่ว นทราย และเป็ นดิ นที่ มีค วามอุด มสมบู รณ์เ หมาะส าหรั บ
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา ข้าวโพด มันสาปะหลัง เป็นต้น
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ มีฐานะเป็ นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านโคก
หมู่ที่ 2 บ้านร่อง
หมู่ที่ 3 บ้านปะทาย
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้านม่วง
หมู่ที่ 6 บ้านผือเก่า
หมู่ที่ 7 บ้านกะมอล
หมู่ที่ 8 บ้านตาซุน
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่2
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 11บ้านห้วยไม้งาม
หมู่ที่ 12 บ้านโคกเหนือ
หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งประทาย
หมู่ที่ 14 บ้านโคกใต้พัฒนา
หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่
หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา
หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งใหญ่เก่า
2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ครั้งล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2556
แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 17 เขตเลือกตั้ง
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
สถานศึ ก ษาในต าบลทุ่ ง ใหญ่ มี โ รงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจ านวน 5 แห่ ง
เป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จานวน 4 แห่ง และ ระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ จานวน 5 แห่ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5 แห่ง
ที่
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17 นายวิชัย วรรณทวี
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ
2
3
4
5

บ้านม่วง หมู่ที่ 5
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
บ้านร่อง หมู่ที่ 2
โรงเรียนบ้านประทาย
บ้านประทาย หมู่ที่ 3
โรงเรียนบ้านกะมอล
บ้านกะมอล หมู่ที่ 7

นางพรพรรณ บุตตะวงษ์
นายชาญ สมสะอาด
นายสมศักดิ์ ประสาท
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง

ระดับ
ประถม-มัธยม
ประถม-มัธยม
ประถม-มัธยม
ประถม-มัธยม
ประถม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
1

ระดับ

2

ศพด.บ้านโคก
ศพด.บ้านประทาย

โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นางศยามล กุลเสนา
บ้านประทาย หมู่ที่ 3
นางสาววิวัฒนา ลาพันธ์

ก่อนวัยเรียน
ก่อนวัยเรียน

3

ศพด.ทุ่งใหญ่

บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9

นางดวงกมล วันศรี

ก่อนวัยเรียน

4

ศพด.บ้านร่องตาซุนห้วยไม้
งาม
ศพด.บ้านกะมอล

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
หมู่ที่ 2
บ้านกะมอล หมู่ที่ 7

นางมะลิวลั ย์ วันศรี

ก่อนวัยเรียน

นางสาวชัชนันท์ วันเจริญ

ก่อนวัยเรียน

5

3.2 สาธารณสุข
ที่
ชื่อสถานบริการด้านสาธารณสุข
1
๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคก

ที่ตั้ง
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9
บ้านโคก หมู่ที่ 15

ผู้อานวยการ
นายบรรเทิง สุพรรณ
นายกาธร เกษมสุข

4. อาชญากรรม
4.1 องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ มีสถานีตารวจชุมชน จานวน 1 แห่ง
4.2 การสังคมเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ได้ดาเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
- ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้า, ทางราง ฯ ล ฯ)
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ติดกับถนนหมายเลข 221 เส้นทางไปเขาพระวิหาร อยู่ห่าง
จากอาเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร ไม่มีรถโดยสารประจาทางผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวใน
การสั ญจรไปมาระหว่างหมู่บ้ านกับตัว อาเภอกันทรลั กษ์ เนื่องจากระยะทางไม่ไกล สาหรับการเดินทางไป
จังหวัดศรีสะเกษ มีรถโดยสารประจาทางระหว่างอาเภอกันทรลักษ์ ไปจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 60
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

18
กิโลเมตร และอาเภอกันทรลักษ์ ไปจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งมีรถโดยสาร
ตั้งแต่เวลา 05.00 – 18.00 น.
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้าสาหรับใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากมี
การย้ายแหล่งที่อยู่จากในหมู่บ้านไปอยู่พื้นที่ทาการเกษตร ทาให้บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ
0.20 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
พื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นมีเป็นจานวนมาก และองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่มีการ
ตั้งงบประมาณในด้านการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ต้องรอประมาณการจากการไฟฟ้าอาเภอกันทรลักษ์ ทาให้
การดาเนินการล่าช้า
ไฟฟ้าการเกษตร ยังไม่เพียงพอตามความต้องการของประชาชน เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่มีจานวนจากัด ทาให้การ
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรคลอบคุลมทั่วถึง
5.3 การประปา
ประชาชนมีประปาใช้ยังไม่คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน ที่ไม่มีน้าประปาใช้ ประชาชนใช้น้าบาดาลน้าบ่อ
ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนิน การก่อสร้ างระบบประปาให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณในการ
ดาเนินการ เพราะต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการก่อสร้าง
5.4 โทรศัพท์
การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในตาบลทุ่งใหญ่ มีทั้งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีผู้ให้บริการประกอบด้วย บริษัท กสท. โทรมนาคม
จ ากัด มหาชน บริ ษัท TOT จ ากั ด มหาชน บริ ษัท ทริ ปเปิล ที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) เครือข่า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกบริษัท
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
การให้บริการด้านไปรษณีย์หรือการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ในตาบลทุ่งใหญ่ มีบริษัท ไปรษณีย์ ไทย
จากัด (ปณท) (Thailand Post) คอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express Thailand ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ที่ให้บริการ
ในการขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชาชนตาบลทุ่งใหญ่ ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ปลูกข้าว
ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาพุทธ
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7.2 ประเพณีและงานประจาปี
งานประเพณีแซบโฎนตา งานบุญสารทเดือนสิบของไทยชาวเขมร เทศกาลงานบุญประเพณีเซน
โฎนตาหรื อ ประเพณี เ ซ่ น ผี ปู่ ต าในเดือ นสิ บ หรื อถ้ า เรีย กกั นแบบเต็ ม ๆ ตามชื่อ เรี ยกของชาวไทยเขมรว่ า
แซนโฎนตาแคเบ็น หมายถึง การเซ่นผีปู่ตาเดือนสิบหรืองานบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งชาวไทยเขมรทุกที่ทั่วระแหง
ไม่ว่าในไทยหรื อฝั่ งกัมพูช าจะต้องประกอบกิจประเพณีพิธีกรรมงานบุญนี้เพื่ออุทิศส่ว นกุศลแก่ญาติพี่น้อง
ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจาทุกปี ปัจจุบันตาบลทุ่งใหญ่ได้มีการจัดงานประเพณีแซนโฎนตาขึ้นเป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามและถือเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งของคนไทยเขมร
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ประชาชนตาบลทุ่งใหญ่มีความเชื่อพิธีกรรมราแม่มด หรือ เรือมม็วด เป็นพิธีกรรมของคนเชื้อสาย
เขมร โดยมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ววิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ เพื่อคอยช่วยเหลือลูกหลาน และหาก
ลูกหลานคนใดประพฤติผิดจารี ตประเพณี หรือทาไม่ดี ก็จะได้รับการลงโทษจากบรรพบุรุษให้ ได้รับความ
เดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น เมื่อลู กหลานเจ็บป่วยจะบนบาน และหากหายก็จะแก้บนด้วยการเล่นแม่มด
โดยจะประกอบพิธีในช่วงเดือน 3-4 หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ในพิธีจะเชิญครู ม็วด ซ็องเมิง (ผู้เป็นหลักเมือง)
เชิญผู้นาชุมชน เชิญแขกมาร่วม เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่น เลือกตามแต่ฐานะของเจ้าภาพ หากเป็นผู้มี ฐานะดี
จะเลือกวงดนตรีวงใหญ่ ประกอบด้วย กลองโทน 3 ใบ ซอด้วง 1 สาย ฆ้องขนาด 24 นิ้ว 1 ใบ กรับ 1 คู่
ขลุ่ยปีออร์ (เปย) 1 เลา คนเจรียง (คนร้อง) 1-2 คน หากมีฐานะไม่ค่อยดีจะเลือกวงเล็ก ประกอบด้วย แคน 1
เต้ า กรั บ 1 คู่ คนเจรี ย ง 1-2 คน โดยมากร าแม่ มดจะท าเมื่อ มีค นป่ว ยรั กษาด้ว ยยาแผนปั จจุ บั นไม่ห าย
การราแม่มดจึงทาเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย และวิธีการรักษา
ภาษาถิ่น หรือ สาเนียง คือ ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้ง
ถ้อยคาและสาเนียงเป็นต้น ซึ่งภาษาถิ่นของตาบลทุ่งใหญ่ คือ ภาษาเขมร
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ตาบลทุ่งใหญ่มีแหล่งน้าที่สาคัญที่ไหลผ่าน คือ ห้วยขะยุง ซึ่งไหลผ่านบ้านโนนสะอาด หมู่ที่
10 มีคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร บ้านกะมอล หมู่ที่ 7 และมีแหล่งน้าที่สาคัญ ได้แก่
(1) หนองบัว
หมู่ที่ 5
พื้นที่ 4 ไร่
(2) หนองแสง
หมู่ที่ 6
พื้นที่ 0.38 ไร่
(3) หนองกระจด
หมู่ที่ 5
พื้นที่ 3.253 ไร่
(4) หนองจอก
หมู่ที่ 3
พื้นที่ 1.38 ไร่
(5) หนองม้า
หมู่ที่ 3
พื้นที่ 24.09 ไร่
(6) สระน้าหนองบก
หมู่ที่ 6
พื้นที่ 6.37 ไร่
(7) หนองกระเบา
หมู่ที่ 3
พื้นที่ 2.03 ไร่
(8) หนองชาใหญ่
หมู่ที่ 4
พื้นที่ 15.1 ไร่
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8.2 ป่าไม้
ลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วย ป่ายาง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้กระบาก
และไม้เป็นเบญจพรรณ
8.3 ทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) ลาน้า/ลาห้วย
จานวน
3
แห่ง
(2) บึง/หนองและอื่นๆ
จานวน
12 แห่ง
(3) ฝาย
จานวน
2
แห่ง
(4) บ่อน้าตื้น
จานวน
229 แห่ง
(5) บ่อบาดาล
จานวน
130 แห่ง
9. ด้านการเมือง การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยจัดอยู่ในประเภทองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง แบ่งออกเป็น 3 โครงสร้างหลัก คือ
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ มีจานวน 32 คน ประกอบด้วย
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
จานวน 1 คน
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
จานวน 1 คน
- เลขานุการสภาองค์การนบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
จานวน 1 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
จานวน 29 คน
2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
จานวน 1 คน
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
จานวน 2 คน
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
จานวน 1 คน
3. ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ประกอบด้วย
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองช่าง
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10. ประชากรและครัวเรือน (ข้อมูล เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บ้าน
โคก
ร่อง
ประทาย
ทุ่งใหญ่
ม่วง
ผือเก่า
กระมอญ
ตาซุน
ทุ่งใหญ่2
โนนสะอาด
ห้วยไม้งาม
โคกเหนือ
ทุ่งประทาย
โคกใต้พัฒนา
โคกใหม่
ทุ่งใหญ่พัฒนา
ทุ่งใหญ่เก่า
รวม

หลังคาเรือน
160
216
242
176
304
229
170
112
202
81
108
188
164
123
176
151
149
2,951

ชาย
238
558
456
262
590
433
393
236
318
206
237
447
358
338
353
292
289
6,024

หญิง
243
511
479
285
589
457
384
226
345
169
241
453
359
293
392
274
275
5,975
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รวม
481
1,069
935
547
1,179
890
777
462
663
375
478
900
717
631
745
566
564
11,999
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น นั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่ น ดิน ยุ ทธศาสตร์ ป ระเทศ ค่านิ ย มหลั กของคนไทย นโยบายของรัฐ บาล ยุ ทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจัง หวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผน
ชุมชน แผน เศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา แนว ทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานา ทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็น การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
เพื่อร่ วมกัน กาหนดวิสั ยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจั ดทารายละเอีย ดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่
เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ๆ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม
ที่กาหนด ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดทาร่าง ยุทธศาสตร์ชาติกาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติในการ
ติดตาม การ ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่ ว น ด าเนิ น การให้ ส อดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ เพื่ อให้ เ ป็น ไปตามที่ กาหนดในพระราชบั ญญั ติ
การจั ดทายุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ช าติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องอย่าง กว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมาย
กาหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น เป็นประเทศพัฒนา แล้ ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน และเพื่อเป็นกรอบ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
หลักการของยุทธศาสตร์
“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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วัตถุประสงค์
1. ความอยู่ดีมีสุขคนไทยและสังคม
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๓. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๔. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือประเทศชาติ
มั่น คงประชาชนมีความสุ ข เน้ น การบริ ห ารจัดการสภาวะแวดล้ อมของประเทศให้ มีความมั่นคงปลอดภั ย
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้ นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไ ขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน
ประชาสั งคม และองค์กรที่ไม่ใช่รั ฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่ว โลกบนพื้นฐานของหลั ก
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑. ความสุขของประชากรไทย
๒. ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
๓. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
๔. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ
๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่งคง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่
๑. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่
๒. “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้
๒. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
๓. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ
๔. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิด
ที่ถูกต้องมีทักษะที่จ่ าเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
๓. การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี เป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวมการกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้า งความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
๓. ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี และ
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม มี
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ส าคัญ เพื่อ น่ าไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยืน ในทุ ก มิติ ทั้ งมิ ติ ด้า นสั ง คม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
๓. การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ
๔. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้ าหมายการพัฒ นาที่สาคัญเพื่อปรั บ เปลี่ ยนภาครัฐ ที่ยึดหลั ก “ภาครัฐ ของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จาเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
๑. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ
๒. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
๓. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
๔. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ
ดังนี้
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่ายจาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. คาแถลงนโยบายของรัฐบาล
4.๑ คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แถลงโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภาใน
วันที่ 25-26 ก.ค. 2562 ณ.หอประชุมใหญ่ บ.ทีโอที จากัด (มหาชน) รายละเอียดของนโยบายรัฐบาลทั้งหมด
80 หน้า แบ่งออก 3 ส่วนหลัก มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ
ส่วนแรก เป็นคาแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งคาแถลงของ
พล.อ.ประยุทธ์ จะให้ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และใจความตอนหนึ่ง
ในแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีระบุว่า “ประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและ
ต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ๆ หลายประการ อาทิ จากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ย นเป็นการต่อสู้
กับความเหลื่อมล้าในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้าของโอกาส และความ
เหลื่อมล้าของรายได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบภายในประเทศในอดีต มาสู่การต่อสู้กับ
ภัยคุกคามที่ไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ
โรคระบาด และสงครามไซเบอร์ ประเด็นท้าทายเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหาร
ประเทศที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้นรัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่า งทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้
ประชาชนให้เพียงพอต่อการดารงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้าคนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้าน
หลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21”
“รั ฐ บาลนี้ จึ งมีค วามมุ่งมั่ นที่จ ะพัฒ นาประเทศไทยให้ ห ลุ ดพ้น จากกับดั ก ประเทศรายได้
ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ ประชาชนให้เพียงพอต่อ
การดารงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะ ร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่
“การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหารราชการ แผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ให้ ทัน การเปลี่ ย นแปลง เสริ มสร้ างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดารงอยู่ของภาคส่ว นต่าง ๆ
ภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่
แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็ง
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ในระยะยาว”
ส่วนที่สอง นโยบายหลัก 12 ด้าน
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาภาค เมือง และพื้น ที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้ ส่ว นราชการต่างๆ นาไป
ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้ องกัน โดยสาระสาคัญของแนวทางการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
ตารางที่........แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทางการพัฒนาหลัก
แนวทางการพัฒนารอง
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน เกษตร 1. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าว หอมมะลิ
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย
คุณภาพสูง
2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ตาม
ศักยภาพของพื้นที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้
ดอก รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ คุณภาพสูงและโคนม
3. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ พึ่งตนเองได้
2. พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 1. พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม แปรรูป
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และอาหารแบบครบวงจร
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้า ย้อมคราม
และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
แฟชั่นในระดับภูมิภาค
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก
4. เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

30

แนวทางการพัฒนาหลัก

แนวทางการพัฒนารอง

3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ
- เชิงประเพรีวัฒนธรรม
- อารยธรรมขอม
- วัฒนธรรมลุ่มน้าโขงและสุขภาพ
- ยุคก่อนประวัติศาสตร์
- เชิงกีฬา
- ธรรมชาติ
2. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ เพื่อน
บ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเชื่อม สปป.ลาว
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อ การเกษตรที่ 1. พัฒนาแหล่งน้าดิบและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
ยั่งยืน
ประสิทธิภาพการกักเก็บ
2. พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าเลย ชี มูลและสร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้า ฝาย และแหล่งน้าขนาดเล็กใน
พื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร
5. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่ต้นน้า
6. การพัฒนาเมืองสาคัญ
1. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา
2. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง ระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ
ที่สาคัญ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1. ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ
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แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี

ตัวอย่างแนวคิดโครงการสาหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการสาคัญของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการ • โครงการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
พัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา
• โครงการจัดสรรที่ดินทากินให้ชุมชน
คุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทาง • โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออม ชุมชนเพื่อ
สังคม
สวัสดิการของผู้สูงอายุ
• โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
• โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง
• โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้
แก่พ่อแม่เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ • โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูง
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
สิ่งแวดล้อม
• โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็นศูนย์กลาง
แฟชั่น
• โครงการป้องกัน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
• โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นเมือง
น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ • โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
อานาจเจริญ)
วิสัยทัศน์
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล
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คานิยาม
วิสัยทัศน์
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์
เพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล

ความหมาย
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลิตการเกษตรใน
ระดับอุตสาหกรรมด้วยความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการ
ทาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
พัฒนาการท่องเที่ยว สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั้ง
กลุ่มระดับกลาง – บน กลุ่มความสนใจพิเศษ โดยนาเสนอ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยว และสร้างการเดินทางเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
การมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกตามระบบ
และมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ
และข้อปฏิบัติมีความชัดเจนและเอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและการทางานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามระบบและมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการทา
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ไว้ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วย
อุตสาหกรรมแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้า
การลงทุนสู่สากล
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ภาพที่........แสดงจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
๒. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว เป็นเลิศด้านการศึกษาและ
กีฬา นาสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้
๑. การพัฒนาโครงสร้ างพื้น ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ มี
โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ
๒. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิด
ความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชา ชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นเลิศทางด้านกีฬา
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๓. การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาศักยภาพผลผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
เพื่อชุมชนและสังคมมีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ ว
ในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง มูลค่าการค้าการลงทุน และ
รายได้จ ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพื่อไม่ให้สู ญ
หายไป ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น และผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. การพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
๒. เพื่อประชาชนมีระบบการทาเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวเกษตรกรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
๓. เพือ่ พัฒนาสังคมให้เกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึ กษาเรี ย นรู้ อย่ างทั่ว ถึง และมี คุณภาพ ประชาชนมีสุ ข ภาพและคุณ ภาพชี วิตที่ดี มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. เพื่อประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในระบบการทาเกษตรกรรม
๓. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน
๕. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในด้านการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งใหญ่
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กลยุทธ์
๑. ให้มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
๕. ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกาลังกาย
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันสาคัญต่างๆ
๑๐. สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๑. จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริ หารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์กรวมพัฒนา
อย่างสมดุลสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยื นปรับเปลี่ยนขบวนการคิด
ทัศนคติและกระบวนการทางานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้
สังคมมีความเข้มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่งหมาย
ให้ พี่ น้ อ งประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มพั ฒ นาต าบลทุ่ ง ใหญ่ จึ ง ก าหนดจุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์
(Positioning) ดังนี้
“ประชาชนตาบลทุ่งใหญ่มีความสุข”

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

36

บทที่ ๔
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
ใหญ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ได้
กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น แบบสอบถาม แบบวั ด คุ ณ ภาพแผน แบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แ ผ นพั ฒ น าท้ อง ถิ่ น ข อ ง อ งค์ ก า รบ ริ ห าร ส่ วน ต า บล ทุ่ ง ให ญ่ ปร ะ จ า ปี งบ ปร ะ ม า ณ
พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบั ติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ
ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการ
พัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ
(impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขสาคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสีย (key stakeholders) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดาเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่กาหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกาหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (earlywarning system)
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรือ
อาจมีการประเมินแนวลึก (in – depthevaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็น
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๒. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ได้ดาเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สาเร็จหรือไม
สาเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น
จะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้ขาราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
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แบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.4 วิสัยทัศน์
๓.5 กลยุทธ์
๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.8 แผนงาน
๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
โดยเฉลี่ย คะแนนเต็ม

20

5.50

27.50

20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

5.50
42.10
5.60
5.60
5.70
4.60
5.20
5.00
5.00
5.00
5.00
53.10

27.50
70.17
56.00
56.00
57.00
92.00
104.00
100.00
100.00
100.00
100.00
53.10

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. พบว่าประเด็นที่ 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุดเฉลี่ย 5.70 จาก คะแนนเต็ม 10
คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 57.00 ของคะแนนรวม
2. พบว่าประเด็นที่ 3.4 วิสัยทัศน์ ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
92.00 ของคะแนนรวม
3. สรุปคะแนนรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 53.10 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.10
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน คะแนนที่ ร้อยละของ
เต็ม
ได้
คะแนนเต็ม
2.๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
5.00
50.00
๒.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
10
5.20
52.00
ปริมาณ
2.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
10
5.20
52.00
คุณภาพ
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
5.50
55.00
2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
63.20 105.34
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
5.40
108.00
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
5.40
108.00
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
(๕)
6.00
120.00
นาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
(๕)
5.40
108.00
ชาติ 20 ปี
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
(๕)
5.00
100.00
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(๕)
5.20
104.00
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
5.40
108.00
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
(๕)
4.60
92.00
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
(๕)
5.00
100.00
ของโครงการ)
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
(๕)
5.20
104.00
งบประมาณ
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
(๕)
5.40
108.00
วัตถุประสงค์
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
5.20
104.00
รวม
100 78.60
78.60
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในการรวมของการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
1. พบว่าประเด็นที่ 2.5 โครงการพัฒนา ข้อ (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นาไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องการ ได้คะแนนสู งสุดได้คะแนนเฉลี่ ย 6.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 120.00 ของประเด็น 2.5 โครงการพัฒนา
2. พบว่าประเด็นที่ 2.5 โครงการพัฒนา ข้อ (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ได้คะแนนต่าสุด ได้คะแนน 4.60 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของประเด็น 2.5 โครงการพัฒนา
3. สรุปคะแนนรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 78.60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.60
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อให้การดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ โครงการที่ดาเนินการอยู่และหลายๆโครงการที่ยังไม่ดาเนินการขอฝากไปยังคณะผู้บริหารเร่ง
ดาเนินการในส่วนโครงการที่เหลือให้เสร็จโดยเร็ว
2. ควรพิจารณาดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
3. เมื่ออนุมัติโครงการแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทาง คณะกรรมการจะได้ อ อกไป
ตรวจสอบความถูกต้อง
4. ควรใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
5. ควรเห็นความสาคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เช่นการจัดทา
ศูนย์ออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น
6. หน่วยงานที่เสนอโครงการ ต้องตรวจสอบพื้นที่จริงของโครงการ เพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพ
ปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ เพื่อลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการดาเนินโครงการ
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การดาเนิ น การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล
ทุ่งใหญ่ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ดาเนินการตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ( 3 ) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จากการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งใหญ่จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
ใหญ่ ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ( 3 ) กาหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง จานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวนสองคน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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(โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้)
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ได้รับการ
แต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ ตามคาสั่งที่ 51/2563 เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายสมยศ คุณสุข
สมาชิก อบต.
กรรมการ
2. นายกริษณา ถือศร
สมาชิก อบต.
กรรมการ
๓. นายสมาน เปล่งปลั่ง
สมาชิก อบต.
กรรมการ
4. นายเทวินทรื อินทรืชื่น
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
5. นายแสวง วิมาน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
6. นายพจน์ สาโรง
ผู้แทนหน่วยงานราชการ กรรมการ
7. นางพรพรรณ บุตตะวงษ์
ผู้แทนหน่วยงานราชการ กรรมการ
8. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
9. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
10. นายอภิสิทธิ์ คูณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายสมเกียรติ แก้วทา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม
1. ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
2. สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาแต่ละปีปัจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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การกากับการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น




3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ



4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น



6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา



1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล



8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน



9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น



10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง



11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด



12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน



13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น



14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด



16. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์



17. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(เฉพาะปี 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

278

30,073,200

2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

102

44,175,200

3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้

26

32,200,00

4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประสิทธิภาพ

17

3,450,00

423

82,832,520

รวม

ตารางที่ 2 บัญชีสรุปจานวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ และงบประมาณแผนดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จานวน
งบประมาณ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
29
51.79 7,661,096
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

3

5.36

27,890

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

ร้อยละ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25.37

กองช่าง

0.10

สานักงาน
ปลัด
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ตารางที่ 2 (ต่อ) บัญชีสรุปจานวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ และงบประมาณแผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละ
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
ทั้งหมด

2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

-

-

-

-

2.2 แผนงานการศึกษา

4

7.15

5,184,201

17.17

สานักงาน
ปลัด
กอง
การศึกษา

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

5

8.98

28,510

0.10

สานักงาน
ปลัด

2.4 แผนงานการสาธารณสุข

1

1.79

41,275

0.14

สานักงาน
ปลัด

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

2

3.58

170,000

0.57

กอง
การศึกษา

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

1.79

-

-

สานักงาน
ปลัด

20,000

0.07

สานักงาน
ปลัด

3. การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้พึ่งตนเองได้
3.๑ แผนงานการเกษตร

2

4.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

6

10.72

138,800

0.46

4.2 แผนงานงบกลาง

3

5.36

16,935,100

55.97

รวม

56

100.00

3.58
4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประสิทธิภาพ

30,206,872 100.00

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด
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เนื่องด้วยงบประมาณในรายการประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ไม่เพียงพอตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปีสมทบ
เข้าเป็นกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ3 วรรคแรก กล่าวว่า "ให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อสมทบเข้าเข้าเป็นกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการท้องถิ่นในอัตราร้อยละสอง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและเมืองพัทยาให้หัก
ในอัตราร้อยละสาม" จึงมีความจาเป็นในการโอนงบประมาณในครั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

