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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้มี
การดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนามีหน้ าที่ดาเนิน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้ องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงาน
ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ ๑
บทนา

ส่วนที่ ๑
บทนา
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง โดยให้จัดทาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยน ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในเขตจั ง หวั ด ไปใช้ เ ป็น แนวทางในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ข องจั ง หวั ด และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนอั น จะน าไปสู้ ก ารจั ด ท างบประมาณ ที่ มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมื อในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ส อดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ

๑) เป็นการลด...

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้
ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
องครักษ์ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ไปแล้ว
แต่ต่อมาได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้ น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลองครักษ์ จะต้ องดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่ อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
จากเหตุผ ลดังกล่ าว องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลองครักษ์ จึงต้องดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง...

(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒)
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้าน
ต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้

ดาเนินการ...

ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใ ช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้ น การติดตามและประเมิน ผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดาเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริ มสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็น
งบประมาณรายจ่ า ยได้ รั บ การตรวจติ ด ตามโดยคณะกรรมการที่ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้น ก็ ต ามหรือ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบ
เพื่ อ การจั บ ผิ ด แต่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ทดสอบผลการท างานเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัด
ระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพั ฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์น โยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหาร
ท้อ งถิ่ น น าไปเป็ น เครื่ อ งมื อในการปรั บ ปรุ งนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดู แลหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสาคัญ...

ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด ความชั ด เจนที่ ท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้ องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้ งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรั บ ปรุ ง และเร่ ง รี บ ด าเนิ น การสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด กตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการ...

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑) แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ได้
ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ คาสั่งที่
433/๒๕๖3 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕ ...

ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓
ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. กรอบ...

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้
๕.๑ กรอบเวลา (time
& timeframe) ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพอเพี ย ง
(adequacy) ความก้ า วหน้า (progress) ประสิท ธิ ภ าพ (efficiency) ประสิ ทธิ ผ ล (effectiveness)
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมิน ผลกระบวนการ
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน วิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ดี มี ถ นนในการสั ญ จรไปมาได้ ส ะดวก ปลอดภั ย
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงาน...

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็ ก ได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร ผู้ ป่ ว ยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสได้รั บการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรั พยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้ อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมี จิตสานึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้อ งถิ่ น ความเป็ น มาและวัฒ นธรรมประเพณีข องท้อ งถิ่ น อัน จะสร้ างความภูมิ ใจและจิ ตส านึ กในการรัก ษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่า สามารถดาเนินการได้บ รรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้ห รือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง การ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไร สาเหตุจ ากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์...

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขต อบต. นั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่ วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต. และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล จากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
๕.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๕.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการ...

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบี ยบ วิธี ในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ซึ่งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒
ประการ ดังนี้
๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้อ งดาเนิน การติดตามรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมิน ผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา
เป็ นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาเนิน การให้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้ห รือไม่ โดยการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวมรวม...

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ
ดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
๗.๑ การติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาจะต้องดาเนิน การการวั ดผลในเชิงปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ
(๑.๑) แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา
(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้
(๒.๑) แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
(๒.๒) การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
(๒.๓) การติ ดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance
Indicator) และผลกระทบ (Impact) ดาเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ
หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม
(๒.๔) การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลองครักษ์ภาพรวม

แบบที่ ๓/๓...

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลองครักษ์ในแต่ละยุทธศาสตร์
(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์)
๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดั บการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให่มี
ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิ บั ติ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พี ย งใด มี ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโครงการหรื อ ไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมิน...

๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล
นายทอง
สารสุวรรณ
นายพิพัฒน์ ภัทรภากรกนก
นายสุลักษณ์ เกษลักษณ์
นายสุนทร ชื่นชูศรี
นายวิชาญ ภิญญวัย
นางสาวอภิชญาพร อยูส่ ุข
นางงามนิตย์ ไทรด้วง
นายอนันต์ ศิริวงษ์
นายประเชิญ อรรถีโภค
นางสาวนุชจิรา มณีนลิ
นางรัตน์ธวัน จันทร์สุวรรณ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 6)
กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7)
กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)
กรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)
กรรมการ (แพทย์ประจาตาบล)
กรรมการ (ผอ.รพ.สต. องครักษ์)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ (ผู้อานวยการกองคลัง)
กรรมการ (นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด)

๑๐. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นางชลธิชา จันทร์ลอย
๒
นางสาวขวัญดาว ทองแย้ม
๓
นางภัทรภรณ์ พุทธจรรยา

ตาแหน่ง
ประธานอนุกรรมการ (นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ)
อนุกรรมการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ)
อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ)

**********************************

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตของตาบล
ตาบลองครักษ์ เป็นตาบล 1 ใน 14 ตาบลของอาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ที่ตั้งอยู่ละติจูดที่ N 14˚ 21’ 37.44” ลองติจูดที่ E 100˚ 12’ 21.6" มีพื้นที่ในเขตการปกครองโดยประมาณ
40.41 ตารางกิโ ลเมตร อยู่ ห่างจากที่ว่าการอาเภอบางปลาม้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นทางสาย
ไผ่กองดิน - บ้านสุด ประมาณกิโลเมตรที่ 4 และจากเส้นทางสายสุพรรณ - อยุธยา ประมาณ 22 กิโลเมตร
ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านองครักษ์
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 6,372 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโมง
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 3,172.50 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหยั่ง
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 3,921.75 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มทอง
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 4,131 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านรางขโมย
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 4,518 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านสะพาน
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 2,369 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านหงษ์
มีพื้นที่ทั้งหมด จานวน 772 ไร่
1.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

ตาบลจระเข้ใหญ่ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลปลายกลัด อาเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ตาบลไผ่กองดิน อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1.3 ที่ตั้งและอาณาเขตหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านองครักษ์
ประวัติบ้านองครักษ์ หมู่บ้านองครักษ์ ตั้งอยู่ริมคลองเจ้าเจ็ด -บางยี่หน มีผู้บอกเล่าว่า
ในคราวหนึ่ง ช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้เสด็จประพาสมาทางเรือผ่านหมู่บ้านโคก
และทรงประทับค้างพักแรมที่บ้านหัวเลน มีชาวบ้านได้พบตราสัญลักษณ์ของทหารองครักษ์ที่ตามเสด็จ จึงเปลี่ยน
ชื่อหมู่บ้านจากบ้านโคกเป็นหมู่บ้านองครักษ์ ตั้งแต่นั้นมา
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

หมู่ 7 และหมู่ 2 บ้านองครักษ์
หมู่ 1 ตาบลไผ่กองดิน
หมู่ 1 ตาบลไผ่กองดิน
หมู่ 9 ตาบลตะค่า

หมู่ที่ 2 บ้านคลองโมง
ประวัติบ้านคลองโมง จากการเล่าสืบต่อกันมาสรุปได้ว่า เดิมพื้นที่หมู่ 2 บ้านคลองโมง
เป็นพื้นที่ป่าดงตะเคียน และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดการที่จะเข้าไปในหมู่บ้านได้จะต้องลอดสุมทุมพุ่มไม้ที่
ขึ้นปกคลุมหนาทึบและมีความคดเคี้ยวเหมือนกับลอดอุโมงค์ จึงเรียกกันว่า บ้านคลองโมง
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ 6 และหมู่ 8 ตาบลจรเข้ใหญ่
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมู่ 1 และหมู่ 7 ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
หมู่ 3 ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ และหมู่ 8 ตาบลโคกคราม
หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหยั่ง
ประวัติบ้านทองขาหยั่ง ท่านขุนสวัสดิ์ องครักษ์รักษาพระองค์ ได้เล่าให้รุ่นลูก -รุ่นหลาน
ฟังว่าเมื่อประมาณ 200 ปีเศษมาแล้ว ได้มีทหารอเมริกันมาสารวจพื้นที่ เพื่อทาแผนที่ตาบล แผนที่หมู่บ้าน จึงมา
ติดตั้งขาหยั่งส่องกล้องสูงประมาณคอตั้งบ่า ที่บริเวณที่ตั้งแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า บ้านทองขาหยั่ง จนถึงปัจจุบัน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ 4 ตาบลองครักษ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตลาดบ้านสุด ตาบลไผ่กองดิน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
หมู่ 5 ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ 6 ตาบลองครักษ์
หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มทอง
ประวัติบ้านกระทุ่มทอง สืบเนื่องจากสมัยก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่ง
พันธุ์ไม้ที่ขึ้นเยอะในหมู่บ้านคือ ต้นกระทุ่มทอง จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมู่ 3 บ้านทองขาหยั่ง ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
หมู่ 5 บ้านรางขโมย ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลจรเข้ใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้านรางขโมย
ประวัติบ้านรางขโมย สมัยโบราณหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางเข้าถึง
พื้นที่นั้นยากลาบาก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ติดต่อกับเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสมัยนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุม และมี
ขโมยเยอะ จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านรางขโมย
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลไผ่กองดิน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ 3 บ้านทองขาหยั่ง ต.องครักษ์

หมู่ที่ 6 บ้านสะพาน
ประวัติบ้านสะพาน เดิมบ้านสะพานอยู่ในหมู่ 3 ของตาบลองครักษ์ และได้แยกออกมา
จาก หมู่ 3 เป็นหมู่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2503 แต่เดิมประชากรส่วนใหญ่ใช้การสัญจรทางน้า ปัจจุบันมีการก่อสร้าง
ถนนเข้าหมู่บ้านประชาชนจึงสัญจรโดยรถยนต์เป็นหลัก
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน ตาบลจรเข้ใหญ่
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลจรเข้ใหญ่
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
หมู่ 4 บ้านกระทุ่มทอง ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลจรเข้ใหญ่
หมู่ที่ 7 บ้านหงษ์
ประวัติบ้านหงษ์ บ้านหงษ์ เดิมชื่อบ้านรางไอ้โพก เดิมรวมอยู่กับหมู่ 2 ของตาบลองครักษ์
แล้วมาแยกเป็นหมู่ 7 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2531 สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสทางน้าแต่ได้มาพักที่ท้าย
หมู่บ้าน ชาวบ้านได้เข้าเฝ้าพระองค์ทรงตรัสถามว่ามาจากไหนชาวบ้านตอบว่ามาจากบ้านรางไอ้โพก
รัชกาล
ที่ 5 ทรงฟังแล้วไม่ไพเราะ จึงทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า บ้านหงษ์ เพื่อให้เกิดความไพเราะ จึงเรียกกันติดปากตลอดมา
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
หมู่ 8 ตาบลโคกคราม
ทิศใต้
ติดต่อกับ
หมู่ 1 ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตาบลองครักษ์
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ 9 ตาบลตะค่า
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลองครั ก ษ์ ปั จ จุ บั น เป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และใช้เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาในเขตตาบลองครักษ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตาบลองครักษ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
- โทรศัพท์ 035-466-037
- โทรสาร 035-466-636
- เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ : www.ongkharak-suphan.go.th
- E-mail : ongkarak_suphan@hotmail.com
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลองครักษ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูน้าหลากจะมีน้าท่วมขัง พื้นที่ประมาณ
60% ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นน้า และมีพื้นที่ราบ 40% การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็น
พาหนะส่วนใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
1.5 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

1.6 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ 80% ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ
5%
1.7 ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลองครักษ์ มีแหล่งน้าธรรมชาติจานวน 26 สาย ดังนี้
สายหลัก
จานวน 1 สาย
คลองสายเจ้าเจ็ด – บางยี่หน
ลาน้าสายรอง
จานวน 25 สาย
ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งน้าในเขตพื้นที่ตาบลองครักษ์
ที่

ชื่อ

หมู่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ลารางไอ้ง่อย
ลารางตานะ
ลารางทับทิม
ลารางหน้าโคก
ลารางตาอินทร์
คลองลัด
คลองลาดใหญ่
ลารางหนองโสน
ลารางเสาธง
ลารางคลองแตง
ลารางตาบุญ
ลารางดอนเมือง
ลารางทองขาหย่าง
ลารางตาอ่วม
ลารางหนองควายตาย
ลารางดอนหนามแดง
คลองหนองบัว
คลองกระทุ่มทอง-จรเข้ใหญ่
คลองกระทุ่มทอง
ลารางหนองยาว
ลารางลาพระยา
คลองขับไถ
ลารางลาดปลาเน่า
ลารางเวียงจันทร์
คลองบ้านห้วย

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7

กว้าง (ม.)
6–7
6–7
6-7
5-6
5-6
18-20
9 – 10
5–6
9 – 10
8 – 10
10 – 15
6–7
6–7
10 – 15
8 – 10
8 – 10
7–8
7-8
7-8
6–7
10-12
8 – 10
8 – 10
8-10
10-15

ขนาด
ยาว (กม.)
1.050
2.340
2.000
2.000
1.200
2.500
3.500
1.000
2.340
2.760
0.850
0.800
2.400
0.700
1.300
5.000
2.100
5.000
3.500
2.300
4.000
5.000
2.560
4.000
1.750

ระยะทาง (ม.)
1,050
2,340
2,000
2,000
1,200
2,500
3,500
1,000
2,340
2,760
850
800
2,400
700
1,300
5,000
2,100
5,000
3,500
2,300
4,000
5,000
2,560
4,000
1,750

1.8 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ ที่ช าวบ้านปลู ก ลั กษณะของไม้
เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ มีหมู่บ้านในเขตตาบลทั้งหมด 7 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีการ
แต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี
2.1 เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตาบลองครักษ์ อาเภอบางปลา
ม้า จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี มี พื้น ที่ 10.41 ตารางกิ โ ลเมตร ระยะห่ า งจากตั ว อ าเภอบางปลาม้า 9.5 กิ โ ลเมตร
ระยะห่างจากตัวจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี 18.5 กิโลเมตร
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ทิศเหนือ
จดหมู่ 7 และหมู่ 2 ตาบลองครักษ์ อาเภอบางปลาม้า
ทิศใต้
จดหมู่ 1 ตาบลไผ่กองดิน อาเภอบางปลาม้า
ทิศตะวันออก
จดหมู่ 1 ตาบลไผ่กองดิน อาเภอบางปลาม้า
ทิศตะวันตก
จดหมู่ 9 ตาบลตะค่า อาเภอบางปลาม้า
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์แบ่งเขตการปกครองดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านองครักษ์
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโมง
หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหยั่ง
หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มทอง
หมู่ที่ 5 บ้านรางขโมย
หมู่ที่ 6 บ้านสะพาน
หมู่ที่ 7 บ้านหงส์
2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
องครักษ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ เป็น 7 เขตเลือกตั้ง โดยตั้งตามจานวนหมู่บ้าน
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4,192 คน
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
4,187 คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล 3,180 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น 4,192 คน คิดเป็นร้อยละ 75.86
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 3,180 คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,187 คน คิดเป็นร้อยละ 75.95
ปัจจุบันปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากคาสั่ง คสช. เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
(ข้อมูล ฝ่ายทะเบียนและบัตรอาเภอบางปลาม้า ณ ธันวาคม 2561)
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1 บ้านองครักษ์
728
835
2 บ้านคลองโมง
250
263
3 บ้านทองขาหยั่ง
324
368
4 บ้านกระทุ่มทอง
445
470
5 บ้านรางขโมย
328
339
6 บ้านสะพาน
238
255
7 บ้านหงษ์
190
203
รวม
2,503
2,733

รวม
1,563
513
692
915
667
493
393
5,236

จานวนครัวเรือน
502
222
245
313
223
189
102
1,806

(ข้อมูล ฝ่ายทะเบียนและบัตรอาเภอบางปลาม้า ณ เมษายน 2562)
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1 บ้านองครักษ์
726
830
2 บ้านคลองโมง
248
264
3 บ้านทองขาหยั่ง
328
366
4 บ้านกระทุ่มทอง
445
465
5 บ้านรางขโมย
328
338
6 บ้านสะพาน
236
252
7 บ้านหงษ์
187
198
รวม
2,498
2,713

รวม
1,556
512
694
910
666
488
385
5,211

จานวนครัวเรือน
505
222
257
313
224
189
102
1,812

(ข้อมูล ฝ่ายทะเบียนและบัตรอาเภอบางปลาม้า ณ กันยายน 2563)
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1 บ้านองครักษ์
710
845
2 บ้านคลองโมง
250
258
3 บ้านทองขาหยั่ง
326
367
4 บ้านกระทุ่มทอง
440
468
5 บ้านรางขโมย
332
337
6 บ้านสะพาน
237
247
7 บ้านหงษ์
187
194
รวม
2,482
2,716

รวม
1,555
508
693
908
669
484
381
5,198

จานวนครัวเรือน
514
223
259
315
224
192
103
1,830

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องครักษ์ ดูแลรับผิดชอบ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 6 และหมู่ 7
จานวนประชากรตามกลุ่มอายุ
ชาย
หญิง
รวม
จานวนประชากรอายุต่ากว่า 18 ปี
317
329
646
จานวนประชากรอายุ 19-60 ปี
689
706
1,395
จานวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี
203
268
471
รวมทั้งหมด
1,209
1,303
2,512
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านสามัคคีธรรม ดูแลรับผิดชอบ หมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 5
จานวนประชากรตามกลุ่มอายุ
ชาย
หญิง
รวม
จานวนประชากรอายุต่ากว่า 18 ปี
206
203
409
จานวนประชากรอายุ 19-60 ปี
764
594
1,358
จานวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี
227
302
529
รวมทั้งหมด
1,197
1,099
2,296
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ตาบลองครักษ์ ประกอบด้วยสถานศึกษา จานวน 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
ได้แก่
1. โรงเรียนวัดองครักษ์ สถานที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านองครักษ์
เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยจานวนบุคลากร
ทั้งสิ้น 20 คน ชาย 2 คน หญิง 18 คน จาแนกเป็น อาจารย์ทั้งสิ้น 13 คน ชาย 1 คน หญิง 12 คน ครูอัตรา
จ้างทั้งสิ้น 2 คน ชาย - คน หญิง 2 คน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสิ้น 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คน จานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 140 คน ชาย 69 คน หญิง 71 คน (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2563)
2. โรงเรียนวัดคลองโมง สถานที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านคลองโมง
เปิ ดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วยจานวนบุคลากร
ทั้งสิ้น 7 คน ชาย 1 คน หญิง 6 คน จาแนกเป็น อาจารย์ทั้งสิ้น 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คน ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น
1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสิ้น 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน จานวนนักเรียนทั้งสิ้น
46 คน ชาย 26 คน หญิง 20 คน (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2563)
3. โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง สถานที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านกระทุ่มทอง (สามัคคีธรรม)
เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยจานวนบุคลากร
ทั้งสิ้น 14 คน ชาย 4 คน หญิง 10 คน จาแนกเป็น อาจารย์ทั้งสิ้น 12 คน ชาย 3 คน หญิง 9 คน ครูอัตราจ้าง
ทั้งสิ้น - คน ชาย - คน หญิง - คน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสิ้น 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน จานวนนักเรียน
92 คน ชาย 50 คน หญิง 42 คน (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2563)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านองครักษ์ สถานที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านองครักษ์
เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยมีบุคลากรทั้งสิ้นจานวน 4 คน ชาย - คน หญิง 4 คน
จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ชาย 18 คน หญิง 25 คน (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2563)

4.2 สาธารณสุข
ตาบลองครักษ์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง คือ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลองครักษ์
- ข้าราชการ
- เจ้าหน้าที่
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสามัคคีธรรม
- ข้าราชการ
- เจ้าหน้าที่
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)

จานวน 3 คน
จานวน 3 คน
จานวน 61 คน
จานวน 2 คน
จานวน 2 คน
จานวน 65 คน

4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชนบ้าง ซึ่งส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4 ยาเสพติด
เนื่ องจากได้รั บ ความร่ว มมือกับทางผู้ นา ประชาชน หน่ว ยงานขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา จึงไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติดเกิดขึ้น การแก้ไขปัญหานั้นสามารถทาได้
เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้
ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
1. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
5. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 เส้นทางคมนาคม
1. การคมนาคม การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

1.1 ถนนสายหลัก (ทางหลวงชนบท) จานวน 2 สาย ได้แก่
- สายบ้านตะค่า ถึงบ้านไผ่กองดิน (ทางหลวงชนบท ส.พ.3039) เป็นถนนเชื่อม
ตั้งแต่หมู่ที่ 9 (บ้านตะค่า ตาบลตะค่า), หมู่ที่ 7 (บ้านหงษ์ ตาบลองครักษ์), หมู่ที่ 1 (บ้านองครักษ์ ตาบล
องครั กษ์) และเชื่อมกับ ตาบลไผ่ กองดิน เป็นถนนผิ ว จราจรลาดยางขนาดผิ ว จราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง
ประมาณ
8 กิโลเมตร
- สายบ้านไผ่กองดิน ถึงบ้านทองขาหย่าง (ทางหลวงชนบท ส.พ.3004) เป็นถนน
เชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 2 (บ้านไผ่กองดิน ตาบลไผ่กองดิน) และเชื่อมกับหมู่ที่ 3 (บ้านทองขาหย่าง ตาบลองครักษ์) เป็น
ถนนผิวจราจรลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร (ไม่รวมไหล่ทาง) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
1.2 ถนนสายหลัก ถนนสายรอง
ตาบลองครักษ์ มีถนนสายหลัก จานวน 3 สาย ถนนสายรอง จานวน 60 สาย ดังนี้
หมู่ 1
ถนนสายหลัก จานวน 1 สาย ถนนสายรอง จานวน 12 สาย
หมู่ 2
ถนนสายหลัก จานวน - สาย ถนนสายรอง จานวน 7 สาย
หมู่ 3
ถนนสายหลัก จานวน 1 สาย ถนนสายรอง จานวน 8 สาย
หมู่ 4
ถนนสายหลัก จานวน - สาย ถนนสายรอง จานวน 12 สาย
หมู่ 5
ถนนสายหลัก จานวน - สาย ถนนสายรอง จานวน 9 สาย
หมู่ 6
ถนนสายหลัก จานวน - สาย ถนนสายรอง จานวน 5 สาย
หมู่ 7
ถนนสายหลัก จานวน 1 สาย ถนนสายรอง จานวน 7 สาย
1.3 สะพาน
ตาบลองครักษ์มีจานวนสะพาน คสล. 17 สะพาน ประกอบด้วย
หมู่ 1 จานวน 2 สะพาน
- สะพานข้ามคลององครักษ์
- สะพานประตูระบายน้าบ้านองครักษ์
หมู่ 2 จานวน 1 สะพาน
- สะพานข้ามคลองโมง
หมู่ 3 จานวน 4 สะพาน
- สะพาน คสล. หน้าบ้านนางกานดา เลิศสมจิตร
- สะพาน คสล. ข้ามคลองทองขาหยั่ง
- สะพานไม้หน้าบ้านนายประเทือง ท้าวโพธิ์ทอง
- สะพานไม้หน้าบ้านนายสุชิน นระกรรณ์
หมู่ 4 จานวน 3 สะพาน
- สะพาน คสล.หน้าบ้านนางสมหมาย มงคลธง
หมู่ 5 จานวน 4 สะพาน
หมู่ 6 จานวน 5 สะพาน
- สะพานข้ามคลองบ้านสะพาน
- สะพานไม้มิยาซาว่า
- สะพานข้ามคลองเวียงจันทร์
- สะพาน คสล. หน้าบ้านนางจานงค์ จุลโพธิ์
- สะพาน คสล. หน้าบ้านนายเรียม ฉิมพาลี
หมู่ 7 จานวน 1 สะพาน
- สะพานประตูระบายน้าบ้านหงษ์

1.4 การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
- รถตู้โดยสารประจาทาง สายสุพรรณ – องครักษ์ - พระนครศรีอยุธยา
5.2 การไฟฟ้า
ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จานวน 7 หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกครัวเรือน
ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จานวน 1,757 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
การขยายเขตไฟฟ้ า ปั ญ หาคื อ ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งทางหรื อ ที่ ส าธารณะยั ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนิ น การครอบคลุ มพื้น ที่ได้ทั้งหมด เนื่ องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่
สาธารณะ และด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
5.3 การประปา
ประปาในครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน จานวน 7 หมู่บ้าน มีประปาใช้ทุกครัวเรือน จานวน
1,757 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ละหมู่บ้านมีประปาประจาหมู่บ้าน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาของหมู่บ้าน ในบางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องน้าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมี
งบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป
5.4 โทรศัพท์
ส่ ว นใหญ่ ป ระชาชนใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และการสื่ อ สารสั ง คมบนเครื อ ข่ า ยออนไลน์
(Social Network) ในการติดต่อสื่อสาร
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีที่ทาการไปรษณีย์ และท่ารถขนส่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
จานวนพื้นที่
ลาดั
บที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมู่บ้าน

(ทาเอง)
ทานา ทาสวน
(ไร่)
(ไร่)

อาชีพ

(ให้เช่า)
ทานา ทาสวน
(ไร่)
(ไร่)

บ้านองครักษ์ 1,500
3,040
บ้านคลองโมง 920
1,987
บ้านทองขา
377
930
หยั่ง
บ้านกระทุ่ม
708
2,501
ทอง
บ้านรางขโมย 489
2,931
บ้านสะพาน
138
494
บ้านหงษ์
70
153
รวม
4,202
12,036
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2562

167
-

(ทาเอง)
(พื้นที่เช่าทากิน)
ทานา
ทาสวน ทานา ทาสวน
(ครัวเรือน) (ครัวเรือ (ครัวเรือ (ครัวเรือ
น)
น)
น)
27
100
15
26
63
23
39
-

-

21

-

93

-

167

23
16
3
139

-

86
13
5
399

15

6.2 การประมง
กุ้งทะเล
ลาดั
หมู่บ้าน
บที่
1. บ้านองครักษ์

ปลาน้าจืด

จานวน
ผู้ประกอบ
การ

จานวน
ฟาร์ม

เนื้อที่เลี้ยง
รวม
(ไร่)

จานวน
ผู้ประกอบ
การ

จานวน
ฟาร์ม

เนื้อที่เลี้ยง
รวม
(ไร่)

จานวน
ผู้ประกอบ
การ

จานวน
ฟาร์ม

เนื้อที่เลี้ยง
รวม
(ไร่)

24

24

300.9
9
110.5
0
157.2
0
59.71

30

30

254.61

40

40

21

21

161.23

16

16

89

89

833.58

5

5

274.7
7
155.2
5
28.50

39

39

439.14

20

20

70.52

40.63
203.8
5
153.5
0

2
99

2
99

6

6

44.30

4

4

18
1,021.
64
27.25

5

5

39.89

1,026.38

284

284

2,755.
45

92

92

613.2
3

2.

บ้านคลองโมง

8

8

3.

13

13

6

6

5.
6.

บ้านทองขา
หยั่ง
บ้านกระทุ่ม
ทอง
บ้านรางขโมย
บ้านสะพาน

1
13

1
13

7.

บ้านหงษ์

8

8

รวม

73

73

4.

กุ้งน้าจืด

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2562
6.3 การปศุสัตว์
ลาดั
บที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมู่บ้าน

ไก่
(ตัว)

เป็ด
(ตัว)

บ้านองครักษ์
30,435 45
บ้านคลองโมง
365
91
บ้านทองขาหยั่ง
307
80
บ้านกระทุ่มทอง
692
38
บ้านรางขโมย
383
9
บ้านสะพาน
275
บ้านหงษ์
รวม
32,457 263
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2562

ชนิดสัตว์
โค/
กระบือ
(ตัว)
35
25
60

สุกร
(ตัว)

แพะ
(ตัว)

จานวนครัวเรือนที่เลี้ยง
สัตว์

-

-

12
12
18
19
15
10
86

6.4 การบริการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีบริการโรมแรม ร้านอาหาร แต่มีร้านข้าวริมทางขนาดเล็ก
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีการจัดงานประเพณีต่างๆ ของทางศาสนา
6.6 อุตสาหกรรม
ตาบลองครักษ์มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จานวน 2 แห่ง
โรงงานผลิตเครื่องเบญจรงค์
สถานที่ตั้ง
หมู่ 5
ลานตากข้าว
สถานที่ตั้ง
หมู่ 1
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก
4
แห่ง
ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อย
29 แห่ง
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนตาบลองครักษ์โดยรวมนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น สถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงเป็นวัด ตาบลองครักษ์มีวัดทั้งสิ้น 3 แห่ง คือ
1) วัดองครักษ์
สถานที่ตั้ง
หมู่ 1 บ้านองครักษ์
2) วัดคลองโมง
สถานที่ตั้ง
หมู่ 2 บ้านคลองโมง
3) วัดกระทุ่มทอง
สถานที่ตั้ง
หมู่ 4 บ้านกระทุ่มทอง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าดาหั ว ผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
ภายในงานมีการทาบุญตักบาตร สรงน้าพระพุทธรูป สรงน้าพระสงฆ์ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ประเพณี
สงกรานต์จัดขึ้นทุกหมูบ่ ้านทั่วตาบลองครักษ์
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นระหว่างวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา) ชาวบ้านจะรวมตัว
กันที่วัด เพื่อทาบุญตามประเพณี และถวายเทียนเข้าพรรษา หมู่ที่ 1 วัดองครักษ์ หมู่ที่ 2 วัดคลองโมง และหมู่ที่
4 วัดกระทุ่มทอง
- ประเพณีวันตรุษไทย จัดขึ้นตรงกับวันแรม 14 - 15 ค่า เดือน 4 และวันขึ้น 1 ค่าเดือน 5
รวม 3 วัน ในการทาบุญประเพณีวันตรุษไทย ช่วงเช้าก็จะมีการทาบุญตักบาตร และจัดทาข้าวเหนียวแดงและ
กาละแม ซึ่งเป็นขนมประจาเทศกาลวันตรุษไทย เพื่อทาบุญอุทิศให้กับญาติผู้อุทิศล่วงลับไปแล้วได้เก็บไว้กิ นเพราะ
เก็บไว้ได้นาน มีการไหว้พระเจดีย์ตามวัดต่างๆ
- ประเพณีสาทรไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่า เดือน 10 เป็นเทศกาลทาบุญเดือน 10 ของไทย
เมื่อใกล้ถึงวันสารท ชาวบ้านจะเตรียมกวนกระยาสารท เพื่อนาไปตักบาตร และแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้อง และ
เพื่อนบ้านใกล้เคียง
- ทาบุ ญครบรอบวัน มรณะภาพหลวงพ่ออรรถ หรือพระครูอุดมโชติวัฒ น์ (อดีตเจ้าอาวาสวัด
องครักษ์) ในช่วงวันที่ ๒-๔ สิงหาคมของทุกปี เมื่อท่านยังดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดองครักษ์ ท่านได้พัฒนาวัด
องครักษ์ให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ประชาชนตาบลองครักษ์ได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดีที่
หลวงพ่ออรรถจึงจัดงานประจาปี เพื่อระลึกถึงหลวงพ่ออรรถ
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการถนอมอาหาร เช่น ปลาเค็ม ปลาร้า
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 100 พูดภาษากลาง

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีสินค้าที่ระลึก คือ
- เครื่องเบญจรงค์ ผลิตโดย กลุ่มกุลญาเบญจรงค์ 1999 หมู่ที่ 5
- น้าพริกกุ้ง และกุ้งเหยียด ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านสะพานพัฒนาหมู่ที่ 6
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
- น้า ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าดิบ จากห้วย หนอง คลอง ในพื้นที่ สาหรับน้า
ที่นามาใช้ในครัวเรือนเป็นน้าใต้ดินที่ผ่านกระบวนการของระบบประปาหมู่บ้าน
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับ
เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
๑.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ทันสมัย
บริการอย่างมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

๑.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลร่ว มกั บประชาคมท้องถิ่ น ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลมี 6 ด้าน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐาน ที่ดี ได้
มาตรฐานสากล

1.3 เป้าประสงค์
1) เพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
2) เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
5) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
6) เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.4 ตัวชี้วัด
1) ประชาชนร้อยละ 80 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
2) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
3) ประชาชนร้อยละ 80 ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
4) ปัญหาน้าท่วมและภัยแล้งลดลงร้อยละ 70
5) มีแหล่งน้าอุปโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
6) อบต. มีถนนสาหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป

1.5 ค่าเป้าหมาย
1) ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
2) มีพื้นทีส่ ีเขียวเพิ่มมากขึ้น แม่น้าลาคลองสามารถส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางการศึกษา ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
5) อบต.มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
6) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้น

1.6 กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบการแปรรูป/ส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ/การสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะแม่น้า ลาคลองต่างๆ ในเขตตาบลให้เอื้ออานวยประโยชน์ อย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปราศจากยาเสพติด
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุอุปกรณ์การศึกษา/สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ
7) ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
8) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
9) บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม
11) ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
12) ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
13) ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม

1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
2) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า
3) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๒. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและ
สถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงที่มี ผ ลต่ อการพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ย การวิเ คราะห์ ศั ก ยภาพด้ า น
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทาแผน การทางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการอื่น
 มีคาสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ชัดเจน คลอบคลุมอานาจหน้าที่
ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน
 มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการบริหารงานตามลาดับชั้น
 มีข้อบั ญ ญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมื อในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในตาบล
 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้คล่องตัวในการบริหารงาน
 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย
 มีพื้นที่ขนาดตาบลขนาดกลาง ง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง

 เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีความใกล้ ชิดกับ ประชาชนมากที่สุ ด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่า ง
รวดเร็ว
 สภาพของพื้นดินมีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร
 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
 มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
 ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 มีวัด 3 แห่ง
2) จุดอ่อน (W : Weakness)
 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การบริห ารส่ว นตาบลในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน แต่องค์การบริหารส่วนตาบลตอบสนองได้น้อย
 บุ คลากรองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลยังขาดแคลนไม่เ พียงพอต่อการบริ ห ารงาน และการ
ปฏิบัติงานยังไม่ตรงตามสายงาน
 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
 ขาดแคลนน้าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูทแี่ ล้งจัด
 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว
 อาชี พหลั ก ของคนในชุ มชนส่ ว นใหญ่ทาการเกษตร ต้องอาศัยแหล่ งน้ าจากธรรมชาติซึ่ ง
บางครั้งไม่เพียงพอการ
 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ
 มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผน และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น
 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน
 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3) โอกาส (O : Opportunity)
 กฎหมายกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลาดับแผนกระจายอานาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางาน
มากขึ้น
 มี วัด สามารถพั ฒ นาเสริ มสร้า งความพร้อ มให้ เ ป็น แหล่ ง พัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมของ
เยาวชน และประชาชนในตาบล
 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน ถึงมัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้ นอก
ระบบ ซึ้งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรี
ในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด
 นาข้อมูลจาการจัดทาเวทีประชาคมจัดทาโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้ านต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอาเภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4) ข้อจากัด (T : Threat)
 อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตาบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค
 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น
 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่า
 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่ของตาบลมีลักษณะแหล่งต้นน้า ฤดูฝนมีน้าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง
ขาดน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทาให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ
 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน

๒.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
นั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้าน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1. ด้านการพัฒนา
1) ประชาชนยังขาดความรู้
คุณภาพผลผลิตทาง
ในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตร การส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- การอบรมให้ความรู้

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

- ประชาชนสามารถ
นาแนวทางในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในครัวเรือน
ทาให้สามารถลด
รายจ่าย เพิม่ รายได้

ด้าน
2. ด้านการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- แหล่งน้าและน้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

1) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
1) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

2) ประชาชนในพื้นที่มี
แนวโน้มป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความ
ดัน
3) เด็กและผูส้ ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก
4. ด้านการพัฒนา
1) การศึกษาสื่อการเรียน
คุณภาพการศึกษา และ การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
การกีฬา
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีส่ ูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน
5. ด้านการนาการ
- อบต.ขาดบุคลากรในการ
เปลี่ยนแปลงด้านการ ปฏิบัติงานที่ตรงตามหน้าที่
บริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน
6. ด้านการพัฒนา
1) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณะยังไม่สามารถ
ระบบสาธารณูปโภคให้ ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ ทั้งหมด
มาตรฐานสากล

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่งน้า
และมีน้าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ
- ในพื้นที่มีผู้ป่วยโรค
เรื้อรังลดลง

- ด้านสาธารณสุข

- ประชานกลุ่มเสี่ยง
และผูป้ ่วย

- ด้านสาธารณสุข

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี

- สังคมในหมู่บ้าน

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน

- บุคลากร

- บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

- มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานได้ตรงตาม
หน้าที่และมี
ประสิทธิภาพ

- ไฟฟ้า

- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร มีแสงสว่างเพียงพอ
ส่วนตาบล
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เป็นสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนได้รับความ
ต้องการให้ดาเนินการ สะดวกในการสัญจร
ไปมา

2) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและองค์การ
บริหารส่วนตาบลไม่สามารถ
ดาเนินการได้เนื่องจากพื้นที่
ยังไม่เป็นทีส่ าธารณะ จะ
ดาเนินการได้กต็ ่อเมื่อต้อง
เป็นที่สาธารณะ

ส่วนที่ ๔
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

คาชี้แจง : เป็ น แบบประเมิน ตนเองในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์..................................................................
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่ และร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บา้ น/ชุมชน)
๒.๒ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตาบล/เมือง)
2.๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

๒.๔ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ
ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
2.๕ มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๔ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.๖ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
๒.๗ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.๘ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ
๒.๙ มีข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

มีการ
ดาเนินการ


















ไม่มีการ
ดาเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
๒๐
(๓)
(๓)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๒)

(๓)

(๓)

ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
(๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
(๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

๑๐๐

๑๐๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่ได้
9
9
9
9
๕5
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(๕)

(4)
(4)

(๕)
(๕)
(๕)

(4)
(๕)
(4)

(๕)
(๕)
(๕)

(๕)
(5)
(4)

(๕)
๑๐๐

(๕)
๙1

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

๓. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริง
ตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑๐
9

๑๐

9

๑๐

9

๑๐

9

ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจน เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ของชื่อโครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
ชัดเจนนาไปสู่การ อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ตั้งงบประมาณได้ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
ถูกต้อง
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมี
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
ความสอดคล้องกับ การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
แผนยุทธศาสตร์
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
๒๐ ปี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
(ผลผลิตของ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
โครงการ) มีความ ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
สอดคล้องกับ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้
แผนพัฒนา
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
แห่งชาติ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม
๖๐
(๕)

คะแนน
ที่ได้
๕5
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(4)

(๕)
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ประเด็น
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การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
(4)
สอดคล้อง Thailand ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
๔.๐
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
(๕)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
(4)
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
(๕)
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
(5)
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
(4)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
(๕)
พัฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่ งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
๙1

********************************

ส่วนที่ ๕
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(E-plan : Electronic Plan)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
----------------------------------ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทาหน้าที่ กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลองครักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563) ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ดังนี้
ก.วิสัยทัศน์ :

องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ทันสมัย บริการ
อย่างมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ มีดังนี้
1. เพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
4. แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตาบล
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษา การกีฬา และสาธารณสุข
6. บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ค.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นองครั ก ษ์ ไ ด้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคให้ อ ยู่ ใ นมาตรฐานที่ ดี ได้ ใ น
มาตรฐานสากล

ง.การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.
2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บั ญ ญั ติไ ว้ ใ นระเบีย บกระทรวงมหาดไทย โดยผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บ ริ ห ารองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลองครักษ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20
กันยายน พ.ศ.2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 68 โครงการ งบประมาณ
7,101,900 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ในมาตรฐานสากล
รวม

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

3
5
5
34
21
68

152,400.00
266,000.00
458,500.00
950,000.00
5,275,000.00
7,101,900.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1

2

ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

โครงการ
โครงการสรงน้าพระและรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ ประจาปี 2561-2565
โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือวัน

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
ไทยและเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น

50,000.00
20,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี

ผลผลิต
1 ครั้ง/ปี ในเขตตาบล

1 ครั้ง/ปี ในเขตตาบล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

4

ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ออกพรรษา ประจาปี 2561-2565

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าพร้อม
อุปกรณ์

ไทยและเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาน้าท่วมและภัย
82,400.00 แล้ง
2 ชุด/ปี

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
50,000.00

5

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตร์ตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
56,000.00

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตร์ตรา
จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

10,000.00

8

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ/
หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ

10,000.00

9

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
กีฬา

6

7

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
10 กีฬา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
วัสดุ การศึกษา ดังนี้ - จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน เครื่องเล่นเด็กเล็ก และ
วัสดุอุปกรณ์ - จัดซื้อวัสดุการศึกษา
สาหรับนักเรียน ศพด. - จัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามชนิดเหล็กสาหรับ ศพด.

140,000.00

50,000.00

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนเล่น
กีฬาและเชื่อมความ
สามัคคีระหว่างหมู่บ้าน
1 เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
2. เพื่อควบคุมจานวน
สุนัขและแมวให้
เหมาะสมในการควบคุม
โรค 3. เพื่อให้ประชาชน
มีจิตสานึกและเห็น
ความสาคัญในการนา
สุนัขและแมวไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 4. เพื่อสร้าง
เครือข่ายการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และบูรณาการในพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่
1. สารวจและขึ้น
ทะเบียนจานวนสุนัข
และแมวในเขต อบต.
องครักษ์ที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่
2. ทาการสารวจปีละ
สองครั้ง
เพื่อจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ
เยาวชนคนดี/หมู่บ้าน
คนดีศรีสุพรรณ ในพื้นที่
ตาบล
เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้และความบันเทิง
แก่เด็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
33,900.00 ฯ

1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน
และประชาชนในเขต
ตาบล

1 ประชาชนที่มีสัตว์
เลี้ยงแมวและสุนัขใน
เขต อบต.องครักษ์ 2.
จานวนสุนัข แมวที่มี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ในเขตพื้นที่ อบต.
องครักษ์

1 ครั้ง/ปี
1. ประชากรสุนัขและ
แมวในเขต อบต.
องครักษ์ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ 2.
ดาเนินการ 2 ครั้งต่อปี

1 ครั้ง/ปี ในเขตตาบล
1 ครั้ง/ปี ในเขตตาบล

ตลอดปี เด็กนักเรียน
ของ ศพด.

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
11 กีฬา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
12 กีฬา
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
13 กีฬา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
14 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เยาวชน/พนักงาน/สมาชิก อบต.
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
15 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร พระราชดาริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เรา
16 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ทาความดี ด้วยหัวใจ"
โครงการฝึกอบรมระบบงานสารสนเทศ
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร การเขียนหนังสือราชการและการ
17 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
18 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ราชการ พ.ศ. 2540"

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการปันรัก ปันน้าใจ ห่วงใย
19 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ
โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริม
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
20 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ
21 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน

เพื่ออุดหนุน ศพด. ใน
95,200.00 การจัดซื้อวัสดุการศึกษา
เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศพด.และ
เพื่อให้เด็กนักเรียนทุก
274,400.00 คนได้รับอาหารกลางวัน
เพื่อประชุมผู้ปกครอง
5,000.00 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เยาวชน/
150,000.00 พนักงาน/สมาชิก อบต.
เพื่อสารวจและสร้าง
ระบบข้อมูลพื้นฐานของ
หมู่บ้านนาไปสู่ระบบ
20,000.00 การวางแผนของตาบล
เพื่อแสดงถึงความ
สามัคคี ความร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชน
กลุ่ม ชมรม จิตอาสาฯ
5,000.00 ภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพงานสาร
บรรณแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
5,000.00 เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 แก่
เด็ก เยาวชน ประชาชน
5,000.00 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการสังคม พบปะ
เยี่ยมเยือน ดูแล แบ่ง
เบาภาระให้แก่
ครอบครัวผู้สูงอายุและผู้
20,000.00 พิการตามสภาพปัญหา
เพื่อสร้างทางเลือกสร้าง
โอกาสในการมีงานทา
สร้างรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
40,000.00 ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะอาชีพให้แก่กลุ่ม
สตรีและแม่บ้าน

1 ครั้ง/ปี ศพด. ในเขต
ตาบล
ตลอดปี ศพด.ในเขต
ตาบล
2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี ในเขตตาบล

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

50,000.00
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการช่วยเหลือประชาชน
22 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง คนยากไร้

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ด้อยโอกาสคนไร้ที่พึ่ง
และคนยากไร้ ได้รับ
20,000.00 ความรู้ ความเข้าใจถึง

1 ครั้ง/ปี

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาท
23 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
สตรี

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกัน
24 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โรคเอดส์และการตัง้ ครรภ์แก่เยาวชน
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
25 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฏ
ระเบียบ และกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ท้องถิ่น กิจกรรมการส่งเสริมและ
26 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการจัดงานรัฐพิธี อาเภอบางปลา
27 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
28 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
การท่องเทีย่ ว ชุมชน

สิทธิบริการขั้นพื้นฐาน
ของรัฐที่พึงได้รับ
เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในแนวคิด
เรื่องบทบาทของสตรีใน
20,000.00 การพัฒนาชุมชน
1 ครั้ง/ปี
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เอดส์ เพศศึกษา
อนามัยเจริญพันธุ์ และ
การป้องกันการตั้งครรภ์
20,000.00 ในวัยเรียน
1 ครั้ง/ปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการเลือกตั้ง
นายก อบต. และ
200,000.00 สมาชิกสภา อบต.
1 ครัง้ /ปี
เพื่อส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
10,000.00 ท้องถิ่น
เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล
และเป็นการเชิดชูพระ
เกียรติของสถาบัน
10,000.00 พระมหากษัตริย์
เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนและ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
20,000.00 ศึกษาเรียนรู้

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
29 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โครงการ Big Cleaning Day

5,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนของ อบต.
30 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
องครักษ์

5,000.00

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ปฏิบัติงาน การบริหารงานตามหลัก
31 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ธรรมาภิบาล

5,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
32 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
โครงการคลองสวยน้าใส

5,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
33 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
34 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

โครงการรณรงค์ร่วมใจแยกขยะใน
ครัวเรือน
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000.00
5,000.00

1 ครั้ง/ปี
- อุดหนุนให้ที่ทาการ
ปกครอง อาเภอบาง
ปลาม้า

1 ครั้ง/ปี
ข้าราชการและพนักงาน
เพื่อรักษาความสะอาด จ้างทุกคน สมาชิก
ในชุมชนและสร้างความ อบต. ผู้นาชุมชนและ
สามัคคี
ประชาชน
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศให้
ข้าราชการและพนักงาน
สวยงาม พร้อมทั้งฟื้นฟู จ้างทุกคน สมาชิก
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วย อบต. ผูน้ าชุมชนและ
ลดปัญหามลพิษ
ประชาชน
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
ได้นาความรู้มา
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พนักงานส่วนตาบล
ในการทางานฯ
พนักงานจ้าง
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่ง
น้า ลาคลอง ในพื้นที่
ของตนเองให้สะอาด
1 ครั้ง/ปี
เพื่อลดปริมาณขยะก่อน
นาเข้าสู่กระบวนการ
กาจัดอย่างถูกวิธี
1 ครั้ง/ปี
เพื่อปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 1 ครั้ง/ปี

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
35 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
น้าในชุมชน การใช้น้าอย่างประหยัด

5,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
36 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการจัดทาแผนชุมชนและการจัด
37 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ประชุมประชาคม

10,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
38 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

10,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
39 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

10,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
40 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
41 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
บรรเทาสาธารณภัย

5,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้าง
42 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

5,000.00

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสา
43 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ธารณภัย

10,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
44 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ต่อต้านยาเสพติด

ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน
เพื่อปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้าใน
ชุมชน การใช้น้าอย่าง
ประหยัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาบล
องครักษ์ (อปพร.)
เพื่อให้หมู่บ้านรู้จักการ
ใช้ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาหมู่บ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
เสนอความคิดเห็น
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
เพื่อเพิ่มจานวนสมาชิก
อปพร. ให้ครบตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 2
ของประชากรในพื้นที่
เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยให้กับเด็ก
เยาวชน ประชาชน และ
ผู้เกี่ยวข้องตาบล
องครักษ์
เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยกับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องตาบล
องครักษ์
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย
โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
เพื่อเป็นการสร้างความรู้
ถึงโทษของพิษภัยยาเสพ
ติดแก่ เด็ก เยาวชน
ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องตาบลองครักษ์

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี อปพร./
เจ้าหน้าที่ อบต.

1 ครั้ง/ปี ประชาชนใน
ตาบล
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ตลอดปี

ตลอดปี

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี ประชาชน
ตาบลองครักษ์ หมู่ 1-7

5,000.00
อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร แก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัด
45 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
สุพรรณบุรี

เพื่ออุดหนุนโครงการ
รวมพลังต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดแบบ
50,000.00 บูรณาการจังหวัด

อุดหนุนให้แก่ศูนย์
อานวยการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร
46 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000.00

ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
47 และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ระงับอัคคีภยั

5,000.00

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการจัดทาค่าพิกัดแนวเขตปกครอง
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
48 มาตรฐานสากล
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์

10,000.00

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
49 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ ทะเบียนทรัพย์สิน
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน
มาตรฐานสากล

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก
เพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่
ที่ 1 ถนนภายในพื้นที่บ้านองครักษ์
เส้นที่ 1 จากบ้านนายเมืองแมน สัญญา
เดช ถึงถนนดินคลองบ้านห้วยนองค
รักษ์ เส้นที่ 2 จากบ้านนางแผ่นเสียง
สัญญาปลื้ม ถึงถนนทางหลวงหมายเลข
340 เส้นที่ 3 จากสะพาน คสล. (ไร่ผัก)
ถึงคันคลองบ้านห้วย เส้นที่ 4 ถนน
บริเวณที่นานายศิริราช อุทัยฉาย ถึง
บริเวณบ้านนายประวิทย์ นาคแสง
จันทร์ เส้นที่ 5 จากคันกั้นน้าถนนสาย
ผักไห่ ถึงบ้านนายยนต์ เอี่ยมสะอาด
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ เส้นที่ 6 ถนนคันกั้นน้าเจ้าเจ็ด-บางยี่
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน หน ถึงบริเวณที่นานายยนต์ เอี่ยม
50 มาตรฐานสากล
สะอาดเส้นที่ 7 ถนนจากบ้านนาย สุ

180,000.00

สุพรรณบุรี
เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และผู้ปฏิบัติด้านการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วน
ตาบลองครักษ์
เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่ เด็ก เยาวชน
ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องตาบลองครักษ์
เพื่อจัดทาแนวเขตการ
ปกครองของ อบต. และ
รังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์และ
เพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่ดินสาธารณะ
เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงลูกรัง/หินคลุกกลบ
หลุมบ่อ และเพื่อการ
243,000.00 สัญจรไปมาได้สะดวก

คนละ 2 ชุด/ปี เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย อปพร. อบต.
องครักษ์ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน

ตลอดปี

ตลอดปี ในเขตตาบล
ตลอดปี ในเขตตาบล

ซ่อมแซมถนนโดยลง
ลูกรัง/หินคลุกเพื่อกลบ
หลุมบ่อถนน หมู่ที่ 1

รพร มณีอินทร์ ถึงถนนทางหลวง
หมายเลข 340 เส้นที่ 8 ถนนสายบ้าน
สุด-บางยี่หน ถึงที่นางบุญสม นาคนิยม
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก
เพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่
ที่ 2 ถนนภายในพื้นที่บ้านคลองโมง
เส้นที่ 1 จากคันกั้นน้า ถึงเขตติดต่อ ม.
6 เส้นที่ 2 จากบ้านนางฉันท์ บุญณ.
รังสี ถึงสะพานไม้ลารางลาดใหญ่ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.
เส้นที่ 3 ถนนสายปากทางเข้าบ้าน
คลองโมง ถึง ม.6 ผิวจราจรกว้าง 3.00
ม. ยาว 2,800 ม.เส้นที่ 4 ถนนสายปาก
ทางเข้าบ้านคลองโมง ถึง ม.3 ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,500 ม.
เส้นที่ 5 ถนนบริเวณด้านหลังโรงเรียน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ วัดคลองโมง ถึงคอสะพาน คสล. บ้าน
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน คลองโมง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว
51 มาตรฐานสากล
300 ม.
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก
เพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่
ที่ 3 ถนนภายในพื้นที่บ้านทองขาหยั่ง
เส้นที่ 1 จากถนนลาดยางจรเข้ใหญ่ ถึง
เขตหมู่ที่ 6 บ้านนายประเทือง ท้าวโพธิ์
ทอง ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว
1,860 ม. เส้นที่ 2 จากสะพาน คสล.
ร้านค้า ถึงบ้านนางสังเวียน แย้มเกษ
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,360 ม.
เส้นที่ 3 จากที่นากานันสมชาย สง่า
แสง ถึงบ้านนายม้าย พวงเข็ม-แดง ผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,100 ม.
เส้นที่ 4 จากบ้านนายฉลวย ขุนคงมี
คันคลองสาย 1 ชลประทาน สะพาน
คสล.วัดทองขาหย่าง ผิวจราจรกว้าง
3.50 ม. ยาว 2,110 ม. เส้นที่ 5 จาก
คันคลองสาย 1 ถึงบ่อกุ้งนายชาติชาย
โฉมเฉลา ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว
710 ม. เส้นที่ 6 จากถนนลาดยางจรเข้
ใหญ่ - ไผ่กองดิน ถึงบริเวณที่นานาย
สวาท สุรเชษฐ์พงษ์ ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ยาว 450 ม. เส้นที่ 7 จาก
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สะพาน คสล. (คลองรางขโมย) ถึงบ้าน
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน นายสุกิจ เกษรนาม ผิวจราจรกว้าง
52 มาตรฐานสากล
3.00 ม. ยาว 1,500 ม.
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง
เพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่
ที่ 5 ถนนภายในพื้นที่บ้านรางขโมย
เส้นที่ 1 จากถนนลาดยางจระเข้ใหญ่ ตลาดบ้านสุด ถึงบ้านนาย สุเทพ พบ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ ความดี ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน 1,200 ม. เส้นที่ 2 จากบ้านกานัน
53 มาตรฐานสากล
อนันต์ ศิริวงษ์ ถึงศาลาประชาคม ผิว

เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงลูกรัง/หินคลุกกลบ
หลุมบ่อและเพื่อการ
0 สัญจรไปมาได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนโดยลง
ลูกรัง/หินคลุกเพื่อกลบ
หลุมบ่อถนน หมู่ที่ 2

เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงลูกรัง/หินคลุกกลบ
หลุมบ่อและเพื่อการ
424,000.00 สัญจรไปมาได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนโดยลง
ลูกรัง/หินคลุกเพื่อกลบ
หลุมบ่อถนน หมู่ที่ 3

เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงลูกรัง/หินคลุกกลบ
หลุมบ่อและเพื่อการ
258,000.00 สัญจรไปมาได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนโดยลง
ลูกรัง/หินคลุกเพื่อกลบ
หลุมบ่อถนน หมู่ที่ 5

จราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,220 ม.
เส้นที่ 3 จากบ้านนายเพียร มงคลชาญ
ถึงเขตติดต่ออยุธยา ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ยาว 2,000 ม. เส้นที่ 4 จาก
บ้านนายบุญส่ง ขุนคงมี ถึงบ้านนาย
เสน่ห์ สง่าแสง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 770 ม. เส้นที่ 5 จากแยกสะพาน
คสล. บริเวณที่นานายสารวย กฤษณะ
ถึงบ้านนายปรีชา คล้ายสิทธิ์ ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,500 ม. เส้นที่ 6
จากบ้านนางกุหลาบ ถีระแก้ว ถึงบ้าน
นางสาวมาลี ชาติวีระธรรม ผิวจราจร
กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. เส้นที่ 7
จากแยกต้นโพธิ์ ถึงบ้านกานันบุก บุญ
มา ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 550
ม.
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง/หิน
คลุก เพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล
หมู่ที่ 6 ถนนภายในพื้นที่บ้านสะพาน
เส้นที่ 1 จากแยกบ่อกุ้งนางประทิน
พงษ์สวัสดิ์ ถึงบ้านนายกิติพงษ์ สืบนิคม
ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,500 ม.
เส้นที่ 2 จากเขตติดต่อหมู่ที่ 3 ถึง
สะพานไม้มิยาซาวา หมู่ที่ 6 ผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,200 ม. เส้นที่ 3
จากแยกบ่อกุ้งนายบุญช่วย เที่ยงใจดี
ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง
3.50 ม. ยาว 2,000 ม. เส้นที่ 4 จาก
เขตติดต่อจรเข้ใหญ่ ถึงบ้านนาย
รังสรรค์ นาคชัยยะ ผิวจราจรกว้าง
3.50 ม. ยาว 1,800 ม. เส้นที่ 5 จาก
เขตติดต่อหมู่ที่ 2 ถึงเขตติดต่อจระเข้
ใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 300
ม. เส้นที่ 6 จากสะพาน คสล. หมู่ที่ 6
ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง
3.50 ม. ยาว 2,200 ม. เส้นที่ 7 จาก
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ แยกบ่อกุ้งนายจันทร อภิเดช ถึงบ้าน
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน นายสุชาติ เที่ยงตรง ผิวจราจรกว้าง
54 มาตรฐานสากล
3.50 ม. ยาว 300 ม.
โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรเกรดถาก
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ ถางผิวจราจรถนนดินลูกรัง/หินคลุก
55 สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน พร้อมพรมน้าและบดอัดถนนในเขต
มาตรฐานสากล
องค์การบริหารส่วนตาบล

เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงลูกรัง/หินคลุกกลบ
หลุมบ่อและเพื่อการ
355,000.00 สัญจรไปมาได้สะดวก
เพื่อการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ซ่อมแซมถนนโดยลง
ลูกรัง/หินคลุกเพื่อกลบ
หลุมบ่อถนน หมู่ที่ 6
1 โครงการ/ปี ในเขต
ตาบล

200,000.00
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน
56 มาตรฐานสากล
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน
57 มาตรฐานสากล
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
58 สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน

โครงการฝังท่อลอด หมู่ที่ 1 ที่นานา
ยนต์ เอี่ยมสะอาด ท่อหน้า 1 เมตร
จานวน 10 ท่อน
โครงการฝังท่อลอด หมู่ที่ 1 ปลายราง
คลองแตน เชื่อมต่อคลองใหญ่ หน้า 1
เมตร จานวน 10 ท่อน
โครงการฝังท่อลอด หมู่ที่ 6 บริเวณ
บ้านนายเจิม อภิเดช ท่อหน้า 1 เมตร

เพื่อฝังท่อลอด/ท่อ
62,000.00 ระบายน้า ในเขตตาบล
เพื่อฝังท่อลอด/ท่อ
80,000.00 ระบายน้า ในเขตตาบล
เพื่อฝังท่อลอด/ท่อ
185,000.00 ระบายน้า ในเขตตาบล

1 แห่ง/ปี
1 แห่ง/ปี
1 แห่ง/ปี

มาตรฐานสากล

จานวน 12 ท่อน
เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงลูกรังกลบหลุมบ่อ
และเพื่อการสัญจรไปมา
ได้สะดวก
เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ
และเพื่อการสัญจรไปมา
ได้สะดวก
เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ
และเพื่อการสัญจรไปมา
ได้สะดวก
เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ
และเพื่อการสัญจรไปมา
ได้สะดวก

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง หมู่
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน ที่ 2 ทางเข้าบ้านนายฉัน มโหทร
59 มาตรฐานสากล
ระยะทาง 450 ม.

75,000.00

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ทางเข้า
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน บ้านนางกุหลาบ แก้วบาง ถึงบ้านนาย
60 มาตรฐานสากล
ขุนทอง ปัญญาสิงห์ ระยะทาง 410 ม.

382,000.00

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ทางเข้า
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน บ้านนางอานวย นะราดิลก ระยะทาง
61 มาตรฐานสากล
50 ม.

382,000.00

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ถนนคลอง
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน ลาดใหญ่ ถึงเขตติดต่อถนน หมู่ที่ 6
62 มาตรฐานสากล
ระยะทาง 400 ม.

382,000.00

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จากบ้าน
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน นางลาพึง บุญณรังสี ถึงบ้านนางสมบัติ
63 มาตรฐานสากล
วงศ์ศรีเผือก ระยะทาง 300 ม.
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จากคอ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สะพาน คสล.คลองโมง ฝั่งทิศเหนือ ถึง
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน บ้านนางสังวาล ฤทธิยา ระยะทาง 240
64 มาตรฐานสากล
ม.
โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ และหินคลุก หมู่ที่ 4 จากลาดยาง ถึง
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน หน้าบ้านนางทองใบ ครุฑธาพันธ์
65 มาตรฐานสากล
ระยะทาง 478 ม.

เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ
และเพื่อการสัญจรไปมา
382,000.00 ได้สะดวก
เพื่อซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ
และเพื่อการสัญจรไปมา
382,000.00 ได้สะดวก
เพื่อยกระดับถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหิน
คลุก เพื่อการสัญจรไป
488,000.00 มาสะดวก

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน และหินคลุก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางอรุณ
66 มาตรฐานสากล
ถึงหมู่บ้านลาพญา ระยะทาง 215 ม.
โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ และหินคลุก หมู่ที่ 5 จากบ้านนาง
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน ทับทิม พุม่ ขจร ถึงบ้านนายบุญมา พุ่ม
67 มาตรฐานสากล
ขจร ระยะทาง 45 ม.
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 7
สาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ใน จากที่นานายจู แก้วสุวรรณ ถึงบ้าน
68 มาตรฐานสากล
นายชิต วงศ์ศรีเผือก ระยะทาง 282 ม.

เพื่อยกระดับถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหิน
คลุก เพื่อการสัญจรไป
195,000.00 มาสะดวก
เพื่อยกระดับถนนดิน
พร้อมลงลูกรังและหิน
คลุก เพื่อการสัญจรไป
45,000.00 มาสะดวก
เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.
และเพื่อการสัญจรไปมา
565,000.00 ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนโดยลง
ลูกรัง ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ระยะทาง 450
เมตร
ซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ระยะทาง 410
เมตร
ซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ระยะทาง 50
เมตร
ซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ระยะทาง 400
เมตร
ซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ระยะทาง 300
เมตร
ซ่อมแซมถนนโดยลงหิน
คลุก ผิวจราจรกว้าง
3.00 ม. ระยะทาง 240
เมตร
ยกระดับถนนดิน พร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 478 ม.
ยกระดับถนนดิน พร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 215 ม.
ยกระดับถนนดิน พร้อม
ลงลูกรังและหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 45 ม.
เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 282 ม.

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จานวนเงิน 5,765,900 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 13 โครงการ จานวนเงิน 1,686,040 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริม
การทาเกษตรอินทรีย์
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา
ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้ในมาตรฐานสากล
รวม

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

โครงการ

1

82,000.00

1

82,000.00

4

383,550.00

4

383,550.00

4

144,790.00

4

144,790.00

18
27

4,904,700.00
5,515,040.00

4
13

1,075,700.00
1,686,040.00

ส่วนที่ ๖
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

โดย
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

การประเมินความพึงพอใจ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลองครั ก ษ์ ได้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลองครักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินใน
ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด 6 ด้าน
๑. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี
ได้มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๑. วิธีการประเมิน
๑.๑ กาหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)
- กาหนดแบบประเมินความพึงพอใจ
 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังโพธิ์ ในการพัฒ นาและส่ งเสริมการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ทั้ง 7 หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ
๑ ชุด รวมเป็น 7๐ คน
๑.๒ กาหนดระยะเวลาในการประเมิน
- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สารวจในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
๑.๓ ดาเนินการ...

๑.๓ ดาเนินการประเมิน
- ลงพื้นที่และทาการสุ่มประเมินประชากร
ชื่อชุมชน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
7.

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
7

องครักษ์
คลองโมง
ทองขาหย่าง
กระทุ่มทอง
รางขโมย
บ้านสะพาน
บ้านหงษ์
รวมประชากรเป้าหมาย

จานวนประชากรเป้าหมาย
ที่ทาแบบประเมิน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
7๐

๑.๔ เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน
- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 7๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 7๐ ชุด
๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดาเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้
๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 6,3๐๐ คะแนน
(9 x ๑๐ x 7๐)
๑.๑) ระดับคะแนน
๐ – 2,1๐๐
คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๑.๒) ระดับคะแนน
2,1๐๑ – 4,2๐๐
คะแนน ระดับ พอใจ
๑.๓) ระดับคะแนน
4,2๐๑ – 6,3๐๐
คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X ๑๐๐
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ =
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์
(6,3๐๐ คะแนน)
๒) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 4,2๐๐ คะแนน
(6 x ๑๐ x 7๐)
๒.๑) ระดับคะแนน
๐ – 1,4๐๐
คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๒.๒) ระดับคะแนน
1,4๐๑ – 2,8๐๐
คะแนน ระดับ พอใจ
๒.๓) ระดับคะแนน
2,8๐๑ – 4,2๐๐
คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา =
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(4,2๐๐ คะแนน)

๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 7๐๐ คะแนน
(๑๐ x 7๐)
๓.๑) ระดับคะแนน
๐ – 230
คะแนน ระดับ ไม่พอใจ
๓.๒) ระดับคะแนน
231 – 460
คะแนน ระดับ พอใจ
๓.๓) ระดับคะแนน
461 – 7๐๐
คะแนน ระดับ พอใจมาก
- การคานวณหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ =

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X ๑๐๐
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
(7๐๐ คะแนน)

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. จานวนประชากรที่ทาแบบประเมิน จานวน 7๐ คน
๑.๑ เพศ
ชาย จานวน ๒๔ คน
๑.๒ เพศ
หญิง จานวน 4๖ คน
๒. อายุ
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ต่ากว่า ๒๕ ปี
ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี
ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี

๓. การศึกษา
๓.๑ ต่ากว่าประถม/ประถมศึกษา
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
๓.๓ ปริญญาตรี
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๓
๒๒
2๖
๙

คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3๖
๒๖
๘
๐

คน
คน
คน
คน

รับราชการ
รับจ้าง/เกษตรกร
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒
49
6
๑๑
๒

คน
คน
คน
คน
คน

ส่วนที่ ๒ ...

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจฯ
๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 6,3๐๐ คะแนน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้มาตรฐานสากล

5,260

ระดับ
ความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก

5,226
5,8๕๔
5,2๖๕

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

5,0๐๘

พอใจมาก

5,0๗๖
27,435

รวม (เต็ม 37,800 คะแนน)

พอใจมาก

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในมาตรฐานที่ดี ได้มาตรฐานสากล

83.49

-

-

82.95

-

-

92.92
83.57
79.49

-

-

80.57

-

-

ภาพรวม

83.83

๒.๓ สรุปตาม...

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 37,800 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 4,200 คะแนน)

3,๖๖๕
3,๗๐๑
3,๖๖๒
3,๕๙๙
3,๗๙๕
3,๕๙๑
3,๕๗๐
3,๕๗๔
3,๖๕๒
32,818

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

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

87.26
88.12
87.19
85.69
90.35
85.50
85.00
85.09
86.95

-

-

86.79

๒.๕ สรุปแยกตาม...

๒.๕ สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
ประเด็นการพัฒนา
(เต็ม 7๐๐ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 6,3๐๐ คะแนน)

541
580
592
613
5๘๗
570
581
590
606
5,260

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
ประเด็นการพัฒนา
(เต็ม 7๐๐ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 6,3๐๐ คะแนน)

55๓
580
592
587
570
581
587
586
590
5,226

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ...

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 6,3๐๐ คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
(เต็ม 7๐๐ คะแนน)

643
634
651
6๔๘
6๔๙
658
66๘
6๔๙
6๕๔
5,8๕๔

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬา
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
ประเด็นการพัฒนา
(เต็ม 7๐๐ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 6,3๐๐ คะแนน)

5๔๘
5๖๐
57๑
5๕๓
6๓๗
64๒
5๕๓
5๕๔
6๔๗
5,2๖๕

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี
ได้มาตรฐานสากล
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
ประเด็นการพัฒนา
(เต็ม 7๐๐ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 6,3๐๐ คะแนน)

54๕
56๕
5๖๙
5๖๐
5๖๙
5๖๒
53๐
55๖
55๒
5,1๐๘

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ ระดับความพึง
ประเด็นการพัฒนา
(เต็ม 7๐๐ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม (เต็ม 6,3๐๐ คะแนน)

5๖๔
5๗๕
5๗๐
5๖๖
5๖๗
5๖๐
5๕๖
5๕๙
5๕๙
5,0๗๖

พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

พอใจมาก

๓. สรุปผลการ...

๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลองครักษ์ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 พบว่า
๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.83
 ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 73.25)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ 92.92
(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
- พอใจมากต่าสุด
ร้อยละ 79.49
(ยุทธศาสตร์ด้านการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน)

 ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 86.79)
- พอใจมากสูงสุด
ร้อยละ 90.35
(มีโครงการโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม)

- พอใจมากต่าสุด

ร้อยละ 85.00

(ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา)

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตามที่ อบต. ได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมิน
ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
83.83 เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖2 ลดลง 9.03
๔.๒ วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๔.๑ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการ
ดาเนินงานของ อบต. น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ 9.03 เหตุผลที่ทาให้ผลการประเมินน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
นั้น อาจเกิดจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลองครั กษ์ ไม่ส ามารถดาเนิน โครงการ/กิจกรรมหลายๆ โครงการได้ และเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเป็น
ประวัติการณ์ต้องใช้เงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเป็นจานวนมาก
๕. ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลองครักษ์ มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ดังนี้
๕.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ ควรจะดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลสาเร็จให้มากกว่านี้
๕.๒ หากไม่สามารถดาเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง
แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทาให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ใจต่อองค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ดีขึ้น
๕.๓ องค์การบริห ารส่ว นตาบลองครักษ์ สามารถนาผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว
************************************

ส่วนที่ 7
ภาพการดาเนินงาน

ประมวลภาพโครงการกิจกรรม อบต.องครักษ์
ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1.โครงการสรงน้าพระและรดน้าขอพรผู้สูงอายุ ประจาปี 2561-2565

2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทาความดี ด้วยหัวใจ"

6.โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน

8.โครงการจัดงานรัฐพิธี อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

9.โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนของ อบต.องครักษ์

10.โครงการคลองสวยน้าใส

11.โครงการรณรงค์ร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน

12.โครงการจัดทาแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคม

13.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
14.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
15.โครงการขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

16.โครงการจัดทาค่าพิกัดแนวเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
17.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

18.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่ที่ 1
19.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่ที่ 2
20.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่ที่ 3

21.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง เพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่ที่ 5
22.โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง/หินคลุก เพื่อกลบหลุมบ่อถนนในเขตตาบล หมู่ที่ 6

23.โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรเกรดถากถางผิวจราจรถนนดินลูกรัง/หินคลุก พร้อมพรมน้าและบดอัดถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล

24. โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 4 จากลาดยาง ถึงหน้าบ้านนางทองใบ ครุฑธาพันธ์
ระยะทาง 478 ม.

25. โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางอรุณ ถึงหมู่บ้านลาพญา
ระยะทาง 215 ม.
26. โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทับทิม พุ่มขจร ถึงบ้านนายบุญมา
พุ่มขจร ระยะทาง 45 ม.
27. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากที่นานายจู แก้วสุวรรณ ถึงบ้านนายชิต วงศ์ศรีเผือก
ระยะทาง 282 ม.

