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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 กํ า หนดให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ประกาศรายงานผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่น ใหป ระชาชนในท องถิ่น ทราบในที่เปดเผยภายในสิบ ห า วั น
นับแตวันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ขอ 29 (3 จึงประกาศ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหประชาชน
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปากอดําไดรับทราบ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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สวนที่ 1
บทนํา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

บทนํา
แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ในบริ ห ารงานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
โดยแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว นท องถิ่น จะมีการกําหนดวิสัย ทัศน พัน ธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตร
และแนวทางในการพั ฒ นาท องถิ่ น รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจ กรรม ตัว ชี้วัดความสําเร็จ ของการพัฒ นา
ในระยะยาวอย า งต อเนื่ อง ดั งนั้ น การจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น จึงเปน บทบาทและหนาที่ที่สําคัญ ขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่
ที่ ก ฎหมายกํ า หนด ซึ่ ง ตาม มาตรา ๖๙/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติไววา “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยข อมูล ขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้ น
และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี อํานาจหน า ที่
เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนท องถิ่น สวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุ คคล งบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานขององค กรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี ความโปร งใส
และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่ ง
ที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผน
ใหสามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิ จ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทาง
การพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องคกร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู มีสว นเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับ ปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคล อ งกับ
สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนา
ในอนาคต พร อ มการปรั บ ปรุ ง และเร ง รี บ ดํ า เนิ น การสิ่ ง เหล า นี้ จ ะถู ก ค น พบเพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาท อ งถิ่ น
โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ ง ส ง ผลให เ กิ ด กระบวนการพั ฒ นาท อ งถิ่ น อย า งเข ม แข็ ง และมี ค วามยั่ ง ยื น
เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนอยางมี ประสิ ทธิภาพ เกิดประโยชนสุขตอประชาชน
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
2. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
3. เพื่ อรู ถึงความต องการที่ แทจ ริง ของประชาชนในพื้น ที่ องคก ารบริห ารสว นตํ าบลป า ก อ ดํ า
และสามารถแกไขปญหาไดถูกตองตรงประเด็น
4. เพื่อใชเปนแนวทางใหผูบริหารทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ ๑ แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท องถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ดังนี้
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑
ขั้ น ตอนที่ ๓ คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การติ ด ตาม
และประเมนผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒
ขั้ น ตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมิน ผลแผนพัฒ นาท องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และต องป ดประกาศไว เ ป น ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ วัน โดยอยางนอยปล ะหนึ่งครั้งภายในเดือนธัน วาคม
ของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29 ( ๓
ขั้นตอนที่ 5 ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่ เ ป ด เผยภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนดั ง กล า ว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจัดทําแผนพัฒ นาขององค กรปกครองสว นท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 30 ( ๕
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ขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑ กรอบเวลา (time & timeframe การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวใน
แผนการดําเนินงานหรือไม และเปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม
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๒ ความสอดคลอง (relevance มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน
แผนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท องถิ่ น (ด า นการเกษตรและแหลงน้ํา วิสัย ทัศน พัน ธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒ นา
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
๓ ความพอเพียง การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชน
ในชุ มชน สามารถแก ไขป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น ได ในชุมชน และสามารถดําเนิน การได ตามอํ านาจหนา ที่ข องท อ งถิ่ น
โดยคํานึงถึงงบประมาณของทองถิ่น
๔ ความกาวหนา พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา
4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ําและสาธารณูปโภค
4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การกีฬา และยาเสพติด
4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
4.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการจัดการ
๕ ประสิทธิภาพ ติ ด ตามและประเมิ น โครงการที่ ดํ า เนิ น การว า สามารถดํ า เนิ น การได บ รรลุ
วัตถุประสงคหรือไม มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการ
สามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม
ชุมชนหรือไม

๖ ประสิทธิผล ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนใน

๗ ผลลัพธและผลผลิต ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชน
และสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการ
การ
ดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกตองหรือไม
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ระเบียบ/วิธีการในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนด
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
1.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders ในทองถิ่น
ผูรับผิดชอบโครงการ
1.2 ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
1.3 ห ว งระยะเวลาในการติดตามและประเมิน ผล คณะกรรมการตองดําเนิน การติดตาม
รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ต อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติ ดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
1.4 เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล
เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูล
เชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับ จาก
แผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.5 กรรมวิธี ไดแก เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข องกับ
ยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสิน
ต า ง ๆ มี อ ยู จ ริ ง หรื อ ไม สภาพของทรั พ ย สิ น นั้ น เป น อย า งไร อั น ได แ ก ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง กลุ ม
ผลประโยชนตาง ๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม
2. วิธีในการติดตามและประเมินผล
2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล
เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ
ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไข
ปญหา
2.2 วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการเก็บขอมูล
จากแผนพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียน
ทรัพยสิน เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
๑. ทํ า รู ว า การนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ มี ส มรรถภาพในการจั ด การและบริ ห ารมากนอ ยเพีย งใด
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒. เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนํ าไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน
4. ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งขึ้น
5. ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
๖. ทํ า ให ท ราบว า แผนงานที่ นํ า ไปปฏิ บั ติ มี จุ ด แข็ ง (strengths และจุ ด อ อ น ( weaknesses
อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว
ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗. ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนํ า นโยบายไปปฏิบั ติบรรลุ วัตถุ ป ระสงคเพีย งใด มีปญ หาอุป สรรคที่จ ะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จ และสวนที่สอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ ทั้งผูใหการ
สนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพื่อทําการประเมินผลตางๆ
๘. การประเมิ น จะชี้ ใ ห เ ห็ น ว า แนวความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม ใ นการแก ไ ขป ญ หาของท อ งถิ่ น ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง
๙. การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขัน
กันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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การติดตามและประเมินผล
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การติดตามและประเมินผล
๑. วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา
“ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข ชุมชนเขมแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
๒. พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลปากอดํา
๒.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณะของตําบลให
สอดคลองกับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการลงทุนและการเขาสูประชาคมอาเซียน
๒.2 พัฒนาดานแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒.3 พัฒนาดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัยแกเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมี
การศึกษาอยางทั่วถึง
๒.4 สงเสริม/สนับสนุน การอนุรักษและสืบสาน เผยแพร ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป
๒.5 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ
๒.6 สงเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาของสินคาทาง
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๒.7 สงเสริมและสนับสนับอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ การจัดหาตลาดจําหนายสินคา เพื่อใหประชาชนมีรายได
๒.8 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๒.9 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปลอดภัยจากยาเสพติด
๒.10 ส งเสริ มการอนุ รั กษ และฟ น ฟูดูแลรัก ษาแหลงน้ํา ปาไมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒ นาปรับ ปรุ ง
ทัศนียภาพสิ่งแวดลอม ใหเกิดสมดุลธรรมชาติ เพื่อใหคงอยูและสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
๒.11 พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.12 สงเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใสในการบริหารงาน
๒.13 สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งเกิดการเรียนรูและสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติดวยชุมชนเอง โดยเฉพาะ
กรณีแผนดินไหว
๒.14 สรางเครือขายและบุคลากรรวมกับทองถิ่นใกลเคียงในดานเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เมื่อเกิดสาธารณ
ภัยหรือภัยพิบัติ อยางมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัด
: คุณภาพงานจากการที่ตรวจคณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดยจะต องได
คุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทวงติง
คาเปาหมาย : การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคตาง ๆ ในพื้นที่
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
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ตัวชี้วัด
: การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
คาเปาหมาย : พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษและจรรโลงไว
ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม และสรางเสริมสุขภาวะในชุมชน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
: การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
คาเปาหมาย : พั ฒ นาสั งคมและส งเสริม คุ ณภาพชีวิต ต าง สงเสริมการลงทุ น และการพาณิช ยกรรม
ควบคุ ม ป อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต อ ต า งและโรคระบาดในพื้ น ที่ รวมถึ ง การพั ฒ นา
สงเสริม และสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
: การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
คาเปาหมาย : การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง
ตัวชี้วัด
: การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
คาเปาหมาย : เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฝ กอบรมราษฎรในพื้น ให มีความรู ป ลูกจิ ตสํานึ กใหร าษฎรมีความสามัค คี ปรองดอง
สมานฉั น ท เพื่ อความมั่น คงของชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพ การปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยรวมถึงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
๔. การวางแผน
องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลป า ก อดํา ไดจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น โดยผานการมีสว นรว มของประชาชน
และไดประกาศ ใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี้
ยุทธศาสตร

2561

2562

2563

2564

2565

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

1.การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
ระบบคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค

7

2,700,000.00

9

3,050,000.00

22

6,972,450.00

22

6,930,000.00

21

6,450,000.00

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการกีฬา

26

1,942,000.00

28

2,092,000.00

33

3,033,000.00

32

3,013,000.00

32

3,018,000.00

3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม
เศรษฐกิจและสาธารณสุข

20

7,102,220.00

22

7,366,100.00

15

7,925,000.00

15

7,915,000.00

15

7,945,000.00

4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4

155,000.00

3

80,000.00

4

150,000.00

5

650,000.00

4

150,000.00

5.การพัฒนาดานการเมืองและการ
บริหารการปกครอง

33

2,450,500.00

36

2,790,500.00

38

3,507,500.00

36

2,830,500.00

36

3,032,500.00

90

14,349,720.00

98

รวม

15,378,600.00 112 21,587,950.00 110 21,338,500.00 108 20,595,500.00

๕. การจัดทํางบประมาณ
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องค การบริ ห ารส วนตํ า บลปา ก อดํา ไดป ระกาศใชขอบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
โดยมี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู ใ นข อ บั ญญั ติ ง บประมาณ จํ า นวน 94 โครงการ งบประมาณ 12,682,190 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
โครงการ
งบประมาณ
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
19
3,282,200.00
2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
30
1,703,390.00
3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข
13
7,096,100.00
4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4
70,000.00
5.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง
28
530,500.00
รวม
94
12,682,190.00
รายละเอียดโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณ
1 กอสรางถนน คสล. ซอย 10, 11 หมูที่ 1
493,800.00
2 กอสรางอาคารศูนยการเรียนรูชุมชน หมูที่ 2
610,000.00
3 กอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 3
446,000.00
4 กอสรางทอลอดเหลี่ยม (ลําน้ําแมผง หมูที่ 4
247,800.00
5 กอสรางถนน คสล. ซอย 3, 5 หมูที่ 4
0.00
6 กอสรางถนน คสล. ซอย 4 (ดงเจริญ หมูที่ 5
493,800.00
7 กอสรางลานคอนกรีตบริเวณหนาวัด หมูที่ 5
0.00
8 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 เชื่อมหมูที่ 9 ทต.ปากอดํา (ตอจากของเดิม
0.00
9 กอสรางถนน คสล. ซอย 1 (ซอยประปา หมูที่ 6
493,800.00
10 กอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถาน หมูที่ 11
497,000.00
11 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 เชื่อมหมูที่ 2 ต.บัวสลี
0.00
12 กอสรางถนน คสล. ซอย 4/1หมูที่ 11
0.00
13 กอสรางฝาย คสล.ลําน้ํา, ลําหมือง, ลําคลอง เขตพื้นที่ อบต.ปากอดํา
0.00
14 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ลําน้ํา,ลําเหมือง,ลําคลอง
0.00
15 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายการเกษตร
0.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

11
ลําดับที่
16
17
18
19

โครงการ
ขยาย/เสริมไหลทางถนนเขตพื้นที่ อบต.ปากอดํา
ปรับปรุง/ซอมแซมถนนเขตพื้นที่ อบต.ปากอดํา
ปรับปรุง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะเขตพื้นที่ อบต.ปากอดํา
การบริหารจัดการน้ําดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
ลําดับที่
โครงการ
1 ศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
2 จัดซื้ออาหารเสริมนม
3 กีฬาสีสัมพันธ ศพด.อบต.ปากอดํา
4 สายใยรัก 3 วัย
5 เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. อบต.ปากอดํา
6 พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ปากอดํา
7 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ปากอดํา
8 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับ ศพด.อบต.ปากอดํา
9 วันเด็กแหงชาติ
10 การเรียนรูและอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น
11 พัฒนาศักยภาพผูปกครอง ศพด.อบต.ปากอดํา
12 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกองการศึกษาฯ
13 พัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน
14 เรียนรูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
15 คาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบานโปงมอญ
16 คาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนบานแมผง
17 พานองทองเที่ยวไทย ไมไปไมรู (อุดหนุนโรงเรียนบานโปงมอญ
18 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(อุดหนุนโรงเรียนบานแมผง
19 สืบสานวัฒนธรรมไทย (อุดหนุนโรงเรียนบานแมผง
20 สรงน้ําพระธาตุมหารัตนมงคลเจดีย หมูที่ 1
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ
0.00
0.00
0.00
0.00
งบประมาณ
20,000.00
343,200.00
10,000.00
10,000.00
12,150.00
20,000.00
261,240.00
91,800.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
25,000.00
425,400.00
54,600.00
25,000.00
35,000.00
10,000.00
10,000.00

12
ลําดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

โครงการ
สรงน้ําพระธาตุมณีนาถ สันตนมวง หมูที่ 3
สรงน้ําพระธาตุหมอกมุงเมือง หมูที่ 4
สรงน้ําพระธาตุไชยสิทธิ์ หมูที่ 11
ประเพณีลอยกระทง
สืบสานจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา
อบรมคุณธรรมนําชีวิต
การแขงขันกีฬาประชาชนตําบลปากอดํา
จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาระดับตางๆ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต (ปใหมเมือง (อุดหนุนที่วาการ อ.แมลาว
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง (อุดหนุน ที่วาการ อ.แมลาว

งบประมาณ
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
150,000.00
30,000.00
0.00
0.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานสังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณ
1 การปองกัน ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอชนิดตางๆ
45,000.00
2 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
35,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการซอมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมูและสาธารณภัย อ.แมลาว
20,000.00
(อุดหนุนโรงพยาบาล แมลาว
4 การดํ า เนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ ด า นสาธารณสุ ข (อุ ด หนุ น
0.00
คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน
5 ประชาชนรวมใจตานภัย ยาเสพติด
20,000.00
6 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
50,000.00
7 อบรมสงเสริมศักยภาพผูพิการ
10,000.00
8 อบรมใหความรูการปองกัน กําจัดศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว
30,000.00
9 พัฒนาการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
20,000.00
10 รณรงคปองกันแมลงวันผลไม
20,000.00
11 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
5,540,100.00
12 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
1,036,000.00
13 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
270,000.00
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

13
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
โครงการ
1 ปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอม
2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตําบลปากอดํา
3 ตามแนวพระราชดําริฯ รวมใจปลูกปา
4 กอสรางฝายชะลอน้ํากักเก็บความชุมชื้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเมืองการปกครอง
ลําดับที่
โครงการ
1 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง การทําประชาพิจารณ ประชามติตาง ๆ
2 โครงการวันทองถิ่นไทย
3 โครงการทองถิ่นปลอดทุจริต
4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสสําหรับ จนท.ทองถิ่น
5 พัฒนาศักยภาพผูนําและบุคลากรทองถิ่น
6 สํารวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ
7 บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
8 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
9 ดํ า เนิ น การและสนั บ สนุ น การดําเนิ น งานจัดกิ จ กรรมมวลชนของอําเภอแม ล าว
(อุดหนุนที่วาการ อ.แมลาว
10 จัดกิจกรรมงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย (อุดหนุน
ที่วาการ อ.แมลาว
11 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ (อุดหนุนที่วาการ อ.แมลาว
12 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแมฟาหลวง (อุดหนุนที่วาการ
อ.แมลาว
13 จั ดกิ จ กรรมเทิ ดพระเกี ย รติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวัน คลายวัน พระราช
สมภพสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร ท ราบรมราชชนนี (งานพิ ธี ไ หว ส าแม ฟ า หลวง
(อุดหนุนที่วาการ อ.แมลาว
14 จัดกิจกรรมวันปยมหาราช (อุดหนุนที่วาการ อ.แมลาว
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ
30,000.00
0.00
10,000.00
30,000.00
งบประมาณ
300,000.00
0.00
10,000.00
30,000.00
50,000.00
13,000.00
0.00
0.00
15,000.00
27,000.00
5,500.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00

14
ลําดับที่
โครงการ
15 จัดกิจกรรมเทิ ดพระเกี ยรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวัน คลายวัน เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ (อุดหนุนที่วาการ อ.แมลาว
16 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
17 จัดหาวัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุกอสราง วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุงาน
บานงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนสง ฯลฯ
18 จั ด หาครุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก งาน ครุ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ ครุ ภั ณ ฑ ก อ สร า ง ครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ฯลฯ
19 ซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
20 ปองกันปญหาไฟปาและปญหาหมอกควัน
21 ติดตั้งกลอง CCTV
22 รณรงคลดอุบัติเหตุบนทองถนนและใหบริการประชาชน
23 เงินสํารองจาย (แผนงานงบกลาง
24 จัดนิทรรศการรานสินคาชุมชนงานมหกรรมอาหารและของดีอําเภอแมลาว
25 ศู น ย ป ฏิ บั ติการรว มในการชวยเหลือประชาชนขององค กรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ (สถานที่กลาง
26 กอสรางอาคารอเนกประสงค อบต.ปากอดํา
27 ปรับปรุงหองน้ํา อบต.ปากอดํา
28 ปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.ปากอดํา จํานวน 3 รายการ

งบประมาณ
5,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00

๖. การใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 39 โครงการ จํานวนเงิน
11,900,190 บาท เบิกจายงบประมาณ จํานวน 38 โครงการ จํานวนเงิน 10,943,865 บาท ดังนี้
การกอหนี้ผูกพัน/
การเบิกจาย
ยุทธศาสตร
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
7
3,241,500.00 6
2,631,500.00
คมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
17
1,352,078.34 17
1,352,078.34
และการกีฬา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

15
ยุทธศาสตร

โครงการ

3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข
4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการ
ปกครอง
รวม

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา

การเบิกจาย
งบประมาณ

5

6,799,140.60

5

6,799,140.60

10

161,146.00

10

161,146.00

11,553,864.94 38

10,943,864.94

39

โครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

งบตามขอบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

1 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค
2 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 10
11 หมูที่ 1
โครงการกอสราง
อาคารศูนยการ
เรียนรูชุมชน หมูที่ 2

493,800.00

492,500.00

492,500.00

1,300.00

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

3 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง
อาคาร
อเนกประสงคฌาปน
สถาน หมูที่ 3
โครงการกอสรางทอ
ลอดเหลี่ยม (ลําน้าํ
แมผง หมูที่ 4

446,000.00

413,000.00

413,000.00

33,000.00

247,800.00

244,000.00

244,000.00

3,800.00

5 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค
6 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 4
(ดงเจริญ หมูที่ 5
โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย 1
(ซอยประปา หมูที่
6

493,800.00

493,000.00

493,000.00

800.00

493,800.00

493,000.00

493,000.00

800.00

7 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง
อาคาร
อเนกประสงคฌาปน
สถาน หมูที่ 11
โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

497,000.00

496,000.00

496,000.00

1,000.00

20,000.00

15,100.00

15,100.00

4,900.00

4 1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค

8 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา
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16
ที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

งบตามขอบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

9. 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

คาอาหารเสริม (นม

343,200.00

284,655.34

284,655.34

58,544.66

10 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา
11 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

โครงการกีฬาสี
สัมพันธ ศพด.อบต.
ปากอดํา
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ศพด.อบต.
ปากอดํา

10,000.00

9,773.00

9,773.00

227.00

12,150.00

12,130.00

12,130.00

20.00

12 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา
(สนับสนุนอาหาร
กลางวันของศพด.
อบต.ปากอดํา
โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

261,240.00

261,240.00

261,240.00

0.00

91,800.00

91,800.00

91,800.00

0.00

14 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา
15 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแหงชาติ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูปกครอง
ศพด.อบต.ปากอดํา

10,000.00

8,520.00

8,520.00

1,480.00

16 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรกอง
การศึกษาฯ
คาอาหารกลางวัน
(อุดหนุนโรงเรียน
บานโปงมอญ

30,000.00

27,150.00

27,150.00

2,850.00

425,400.00

365,300.00

365,300.00

60,100.00

54,600.00

54,600.00

54,600.00

0.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

13 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

17 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา
18 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา
19 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

คาอาหารกลางวัน
(อุดหนุนโรงเรียน
บานแมผง
โครงการพานอง
ทองเที่ยวไทย ไมไป
ไมรู (อุดหนุน
โรงเรียนบานโปง
มอญ
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17
ที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

งบตามขอบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

20 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุมหารัตน
มงคลเจดีย หมูที่ 1

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

21 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

22 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

โครงการสืบสานจัด
งานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุมณีนาถ
สันตนมวง หมูที่ 3
โครงการสืบสาน
จัดงานประเพณี
ลอยกระทง

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

23 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา
24 2.การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา

โครงการสืบสาน
จัดงานประเพณี
หลอเทียนพรรษา
โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบล
ปากอดํา

30,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

150,000.00

136,810.00

136,810.00

13,190.00

25 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข
26 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข

โครงการป อ งก ัน ควบค ุม
โรคติดตอและไม
ติดตอชนิดตางๆ
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

45,000.00

38,385.60

38,385.60

6,614.40

35,000.00

21,955.00

21,955.00

13,045.00

5,540,100.00

5,526,300.00

5,526,300.00

13,800.00

1,036,000.00

972,000.00

972,000.00

64,000.00

270,000.00

240,500.00

240,500.00

29,500.00

50,000.00

33,800.00

33,800.00

16,200.00

13,000.00

11,000.00

11,000.00

2,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

27 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข
28 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต เบีย้ ยังชีพคนพิการ
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข
29 3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
สังคม เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข
30 5.การพัฒนาดานการเมืองและ โครงการพัฒนา
การบริหารการปกครอง
ศักยภาพผูนําและ
บุคลากรทองถิ่น
31 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง
32 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง

สํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการ
โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชนของ
อําเภอแมลาว
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ที่

ยุทธศาสตร

โครงการ

งบตามขอบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

33 5.การพัฒนาดานการเมืองและ โครงการจัดกิจกรรม
งานพอขุนเม็งราย
การบริหารการปกครอง
มหาราชและงาน
กาชาดจังหวัด
เชียงราย

27,000.00

27,000.00

27,000.00

0.00

34 5.การพัฒนาดานการเมืองและ โครงการจัดกิจกรรม
การบริหารการปกครอง
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั
35 5.การพัฒนาดานการเมืองและ โครงการจัดกิจกรรม
การบริหารการปกครอง
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันคลายวัน
พระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
(งานพิธีไหวสาแมฟา
หลวง

5,500.00

5,500.00

5,500.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

36 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง
37 5.การพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารการปกครอง

โครงการจัดกิจกรรม
วันปยมหาราช
โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

38 5.การพัฒนาดานการเมืองและ วัสดุสํานักงาน
การบริหารการปกครอง
39 5.การพัฒนาดานการเมืองและ โครงการศูนย
การบริหารการปกครอง
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับ
อําเภอ

50,000.00

40,846.00

40,846.00

9,154.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

๗. สรุปผลการดําเนินงาน
ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องคการบริห ารสว นตําบลปากอดํา มี โ ครงการที่มีในแผนพัฒ นาท อ งถิ่ น
จํ า นวน ๑๑๒ เป น เงิ น 21,587,950.00 บาท อนุ มั ติ ง บประมาณ จํ า นวน ๙๔ โครงการ เป น เงิ น
12,682,190.00 บาท ลงนามสัญญาจํานวน ๓๙ โครงการ เปนเงิน 11,553,864.94 บาท เบิกจาย จํานวน
38 โครงการ เปนเงิน 10,943,864.94 บาท คิดเปนรอยละ 3๓.๙3 โดยแยกตามยุทธศาสตรไดดังนี้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

19
ยุทธศาสตร

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบคมนาคม
และระบบสาธารณูปโภค

22

6,972,450.00

19

3,282,200.00

7

3,241,500.00

6

2,631,500.00

2.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการกีฬา

33

3,033,000.00

30

1,703,390.00

17

1,352,078.34

17

1,352,078.34

3.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข

15

7,925,000.00

13

7,096,100.00

5

6,799,140.60

5

6,799,140.60

4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4

150,000.00

4

70,000.00

0

0.00

0

0.00

5.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารการปกครอง

38

3,507,500.00

28

530,500.00

10

161,146.00

10

161,146.00

รวม

112

21,587,950.00

94

12,682,190.00

39

11,553,864.94

38

10,943,864.94

๘. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality
การวัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในภาพรวม
๙. ผลกระทบทีน่ ําไปสูอนาคต
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการชี้วา องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยูรอดได ตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ
(PEST ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย
1 สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment
2 สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ ( Economic Environment
3 สิ่งแวดลอมดานสังคม ( Social Environment และ
4 สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหม ๆ (Technology

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปากอดํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

20
สังคม
(Social
การเมือง
(Political
เศรษฐกิจ
(Economic

องคการ
(Organization

พัฒนาการที่เติบโต

วิทยาการ
(Technology
จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่จะตอง
มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตาง ๆ 4 ประการดังกลาว เพื่อใหองคกร
พั ฒ นา เติ บ โตและอยู ร อดต อ ไปได วิ สั ย ทั ศ น ใ นการปฏิ บั ติ ง านในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งวิ เ คราะห
ตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1. การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment ที่เปลี่ยนแปลง
การเมืองของไทยในปจจุบัน อาจแบงการเมืองออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับชาติและระดับทองถิ่น
การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมือง
ระดับทองถิ่น ยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน การเมืองขององคการบริหารสวนจั งหวัด
เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล หรือแมกระทั่งการเมืองในระดับหมูบานที่จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบาน
โดยราษฎรในหมูบานนั้น ๆ เปนตน
ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติมีอิทธิพล
ตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณของพรรค
การเมือง
ระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยเลือกใหเฉพาะทองถิ่นที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน
ในอนาคต อํานาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นจะเปนอยางไรนั้น
สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมา
เป น นโยบายของรั ฐที่ มีตอ อปท. ซึ่ งมั กสลับ สับ เปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจการปกครอง
(Centralization หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง ( Decentralization ดังนั้น ผูที่จะปฏิบัติงาน จึงจําเปน
ที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาว
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาท
หน าที่ ของตนเอง ซึ่ งโดยหลั กการแล ว การตั ด สิ น ใจกํ าหนดนโยบายควรเป น หนา ที่ ข องฝ ายการเมื องท อ งถิ่ น
ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ องคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด เทศบาล หรื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล และระดั บ หมู บ า น เพราะการเมื อ งท อ งถิ่ น เหล า นี้
มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายาม
ปรั บ ข อเท็ จ จริ งในท องถิ่ น ให เ ข า กั บ ระเบีย บกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบีย บกฎหมายอาจไมเหมาะสม
กับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถิ่นก็ตองเปนหนาที่ของขาราชการทองถิ่น ที่จะประยุกตใชกฎหมาย
ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถิ่นนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent อยางแทจริง
2. การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพิ่มขึ้น เปนสาเหตุของปญหา
อื่น ๆ ที่กระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหา
ประชาชนเรียกรองในสิ่งที่สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกว าสิ่งที่แกไขป ญหาได อยางยั่งยืน ซึ่งสวนทาง
กับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเข มขนของสํานักงานตรวจเงินแผน ดิน ที่พยายามจํากัด ขอบเขต
การตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในในหลาย ๆ เรื่อง
อี กป ญ หาหนึ่ ง ประชาชนอาจขาดการมีสว นรว มทางการเมื องกับ องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เพราะตองเอาเวลาไปทํางานหาเงิ นเพื่ อปากท องของตนเองกอนหรื อบางครั้งอาจมีสวนรวมแค การรับ เงิ น แล ว
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบาย
ประชานิยมไปโดยปริยาย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะ
นิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน
ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนที่พึ่ง
แห ง ตน” และ “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ควรเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ นั ก บริห ารงานองค ก รปกครองสว นท อ งถิ่น
ควรใหความสนใจที่จะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้
3. การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ก็
ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่ แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุ ทธ บางพื้น ที่
อาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนอยางดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความรวมมือ เปนตน
สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถิ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกตั้งเมื่อไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นในสังคมทองถิ่นมากกวาในอดีต ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองเขาใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุ
การกระจายอํ า นาจสู ทองถิ่ น ที่ ส งผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถิ่น ยุคปจ จุบัน ตองมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันไดหมด
การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ
สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงที่รุนแรงนั้นไดอยางไร
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4. การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology ที่เปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม
อยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน
ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข องกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท ี่ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตาง ๆ
ผานชองทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน หากพนักงานทองถิ่นใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของ
กรมฯ ทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
๒.๒ ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมา และแนวทางการแกไข
องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ
การพัฒนาตาง ๆ อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตาง ๆ ดังตอไปนี้
1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบต อองคการบริหารสวนตําบล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทัว่ ประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
2 การเปลี่ยนแปลงในระ ดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
AEC หรื อ Asean Economics Community คื อ การรวมตั ว ของชาติ ใ นอาเซี ย น 10 ประเทศ
โดยมีไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตาง ๆ
กับคูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว
Asian ไดรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนี้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย แนวทาง AEC เปนไปคือ
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
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