แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(รายงานกิจการประจําป)
ประจําปงบประมาณ 2561

ของ

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําป 2561
********************************************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30
(5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ผูบริหารหองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ 2561 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําดังนี้ (รายละเอียดที่แนบมานี้)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

(นายณัฐ อุทธิยัง)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ปฎิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

บทนํา
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
และอํานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองดังเห็นไดจากหมวด 15 การปกครองทองถิ่น ตั้งแต
มาตรา 272 ถึงมาตรา 281 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
ในดานโครงสรางพื้นฐานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเที่ยวดานการบริหารจัดการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดลอม และดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67
และ มาตรา 68 อยางไรก็ดี แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ
ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น
ของตน “แผนพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งในปจจุบันได ปรับเปลี่ยนเปน “แผนยุทธศาสตร” อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการ
หนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนด
แผนสามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย ดวยเหตุที่การ
วางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ คือ (1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคกร (3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุ
เปาหมายที่ปรารถนา (4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนและ (5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการ
ดําเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมายเปนการประหยัด
ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนาแรงจูงใจพัฒนาการ
แขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้นการวางแผนจึงเปน “การพิจารณา และกําหนดแนวทางปฎิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต (Where we are to
where we want to ) เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่
พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลย
พินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา” จากที่กลาวมาขางตนแมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได
ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดาเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแต
ยุติการดาเนินงาน ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ
(feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่
กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปนเกิดปญหาในการควบคุม

คุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวาง
หนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost – effective) ดําเนินงานดานตางๆ ยก ตัวอยางเชน การใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร
โครงการมักจะไมใหความ สําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการ
คอนขางสูงจึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการนอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และ
กอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มี
อยูในแตละโครงการเพราะ ฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมี
ความซับซอนแตอยางใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่
จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสาหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว
หรื อ ไม อี ก ทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลยั ง เป น การตรวจสอบดู ว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ การใช ท รั พ ยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไป
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่
เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีฐานความคิดวาระบบ
ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกอน
หนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผนและจะสงผลตอการติดตามและ
ประเมิน ผลดวยเชนกันจากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบการ
ติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา
(input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
(performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะนาไปสูการปรับปรุงแกไขใน
เชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในสวนของผลผลิต (out put) และผลลัพธ (in put) วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดีระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นั่น คือ ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและ
ประเมินผลทาหนาที่ของระบบไปไดหาก แตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรม
โดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการฯลฯ ก็อาจทํา ใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได
ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครง การพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนา
ที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวหรือไมและ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมิน
ผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแต
กอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และโครงการพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได

องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปดวย องคประกอบ 3 สวน
หลัก คือ สวนของปจจัยนาเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมินผลผลลัพธ
(Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้
1. ปจจัยนาเขา (Iput) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง “มี” เพื่อนาเขาสูระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา โดยผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการ ประเมิน
ฯลฯ แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําที่มีอยูแลว จะถูกรวบรวมฐานขอมูลเพื่อนามาวิเคราะห
ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการประเมิน ในครั้งนี้ ไดแก แบบชวยกากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม อยางไร
2. กระบวน (Process) คือ การติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดี
หรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลานอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวง
หนา” (Eaely Warning System) วาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม เพื่อ
ใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนาไปสูการบรรลุแผนที่
กําหนดไวการติดตามครั้งนี้ ใชเครื่องมือแบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตาม
การใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
3. ผลลัพธ (Output Goal)เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดขึ้น
เปนไปตามเปา หมายที่ไดกําหนดไวหรือไม โดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสาหรับบุคลากร
หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผนตอไปในอนาคตโดย
ใชเครื่องมือแบบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินไดแก ความพึง
พอใจของผูที่เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
ตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก นอกจากนั้นการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะใชการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ โดยเมื่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนไดประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแลว
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตองมีหนาที่ในการตรวจประเมินติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําอีกทางดวย

แบบรายงาน
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบไปดวยแบบ
รายงาน ดังแผนภูมิตอไปนี้

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

แบบติดตามแผนฯ

(Input)

(Process)

แบบประเมินผลแผน

การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(แบบ 1)

แบบติดตามและประเมิน
ผลการดําเนิน
งานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แบบ 2)

แบบประเมินผล
การดําเนินตามแผน
ยุทธศาสตร
(แบบ 3/1)

(Output)

แบบประเมิน
ความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม
(แบบ 3/2)

แบบประเมิน
ผลการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาของ อบต.วังทรายคํา
(โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลแผนฯเปนผูประเมิน)

แบบประเมิน
ความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
แตละยุทธศาสตร
(แบบ 3/3)

คําอธิบาย
แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. วัตถุประสงคของแบบ
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวาดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด
2. ประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในการประเมินตนเองวามีการดําเนินการ
เปนไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ถูกตองหรือไม โดยองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะเปน
ผูกรอกขอมูล
3. ระยะเวลาในการติดตาม
แบบชวยกากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบที่ใชในการ
ประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งในแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป
4. องคประกอบของแบบ
แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
สวนที่ 1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ขอ 2 สวน คือ สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 6
ขอ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 7 ขอ (สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอบวามีการดําเนินการ/
ไมมีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง)

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
“เปนองคกรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัย
ใหไดมาตรฐาน และมุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน”
พันธกิจการพัฒนา
1. สงเสริมการศึกษา และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. การจัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะหอยางทั่วถึงและครอบคลุม
3. สรางงาน สรางรายได และการกระจายการมีงานทําอยางทั่วถึง
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทุกหมูบาน
5. สงเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตลอดจนการจัดการภาวะสิ่งแวดลอมอื่น
7. มุงสูองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใตหลักธรรมาภิบาล

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1.ประชาชนมีโอกาสดานการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง
4.ประชาชนไดรบั การจัดสวัสดิการทางสังคมอยางทั่วถึงและตอบสนองความตองการ
5.ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน
6.ประชาชนไดรับการอนุรักษฟนฟูจารีตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
7.องคกรบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

………………………………………..

แบบ 1
แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง: แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศ
ใชแผนยุทธศาสตรแลวชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทาฐานขอมูล
2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น
4. มีการกําหนดวิสัยทัศน/ภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ ที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
6. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสยั ทัศน/ภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสยั ทัศน/ภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรทสี่ อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มี
ไมมี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

คําอธิบาย
แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. วัตถุประสงคของแบบ
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวาดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด
2. ประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในการประเมินตนเองวามีการดําเนินการ
เปนไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ถูกตองหรือไม โดยองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะเปน
ผูกรอกขอมูล
3. ระยะเวลาในการติดตาม
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแบบที่ใชในการประเมิน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป
4. องคประกอบของแบบ
แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
สวนที่ 1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ขอ 2 สวน คือ สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 6
ขอ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 7 ขอ (สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอบวามีการดําเนินการ/
ไมมีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง)

แบบ 2

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนกันยายน
………………………………………………………………………………………………….
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น…องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา…
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-กันยายน)

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป
1. จํานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560 – 2562)
ปงบ
ยุทธศาสตร
จํานวน
โครงการ
1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
84
2.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
19
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
5
4.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
32
รวม
152
2. การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

(2559)
งบประมาณ
9,400,300
5,850,000
975,000
420,000
15,132,000
31,777,300

ปงบ (2560)
ปงบ (2561)
รวม
จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
84
9,400,300 84
9,400,300 252
28,200,900
23
7,850,000 23
7,850,000 65
21,550,000
5
975,000
5
975,000 15
2,925,000
12
420,000 12
420,000 36
1,260,000
32
15,132,000 32
15,132,000 87
45,396,000
156 33,777,300 156
33,777,300 455
99,331,900

งบปกติ
จํานวนเงิน
รอยละ
2,576,062.36
70,000.00
2,196,462.00 11.61
20,000.00
0.15
11,458,860.00 60.55
18,915,964.36
100

เงินสะสม
จํานวนเงิน
รอยละ
1,537,580 97.16
44,880
2.84
1,582,380
100

รวม
จํานวนเงิน
รอยละ
6,778,142.36 33.06
2,196,462 10.72
20,000
0.09
11,503,740 56.13
20,498,344.36
100

สวนที่ 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จํานวนโครงการในแผนพัฒนามีจํานวนมากไมสอดคลองกับงบประมาณที่มีจํากัดทําใหไมสามารถทํา
ไดหมด จึงทําใหแผนพัฒนาที่กําหนดไวไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร
2. ระยะเวลาดําเนินการไมเปนไปตามแผนที่วางไวเนื่องจากงบประมาณที่จัดเก็บไดไมเปนไปตามแผนฯ
ที่วางไว
3. จํานวนโครงการในแผนสามปมีปริมาณมากเกินไปจึงไมสามารถนามาปฏิบัติไดทั้งหมด
4. ปญหาภัยพิบัติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลา
5. ประชาชนไมเขาใจการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป สังเกตไดวาการเสนอโครงการใน
การประชาคมหมูบานจะเสนอโครงการเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานมากเกินไปไมคอยใหความสําคัญ
กับยุทธศาสตรการพัฒนาดานอื่นๆ
1.

2.

3.

4.

ขอเสนอแนะ
การจัดทําแผนนอกจากตองมีความสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวน
โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรอําเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่ไมไดผาน
การวิเคราะหความเปนไปไดออก
ใหมีการจัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนของโครงการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ตามแผน พัฒนาตองลดจํานวนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาไมใหมากเกินไป และ อบต. สามารถ
ดําเนินการไดในปถัดไป เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําก็มีการจัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาในทุกปจึงเสนอใหการเสนอแผนงาน/โครงการ ของแตละหมูบาน ควรที่จะเสนอ
แผนงาน/โครงการที่จําเปนเรงดวนจริง และ ไมเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังทราย
คํา เพื่อที่องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําสามารถดําเนินการแกไขปญหาได โครงการเล็ก ๆ
หรือโครงการ ที่หมูบานมีศักยภาพทําเองไดก็ควรที่จะสงเสริมใหหมูบานทําเอง เพราะหากรอ
งบประมาณจาก อบต. อาจจะลาชา หรือไมทันการณและยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีใน
หมูบาน เปนหมูบานที่พึ่งตนเองได ไมตองรอแตใหหนวยงานรัฐทําใหทุกอยาง
ควรเสนอโครงการที่คิดวาเปนโครงการที่มีปญหาความเดือดรอนจริงและตองไดรับการชวยเหลือโดย
เรงดวนในปถัดไป เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจํานวนหลายฉบับ เพื่อไมใหมีการเพิ่มเติมแผน
มากจนเกินไปเนื่อง จากมีโครงการจํานวนมากที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป แตไมไดรับการพิจารณา
ใหดําเนินการเปนจํานวนมากกอน
เพื่อใหราษฎรไดรับรู และมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต. ควรที่จะเพิ่มการประชาสัมพันธให
มากขึ้นทั้ง กอนดําเนินการระหวางดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการรับรูขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของ อบต. ที่ไดดําเนินการ
ทั้งหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางสวนที่ไมทราบการดําเนินงานของ อบต. ทั้งในหมูบานตนเอง หรือ
หมูบานอื่นในพื้นที่ตําบลวังทรายคํา

คําอธิบาย
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. วัตถุประสงคของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่องคกรปกครอง
สวนทอง ถิ่นสามารถนาไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตรที่กําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ป
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. ประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาว
หนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป และโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทํา
ใหรับทราบถึงสถาน การณในการดําเนินงานแลวยังสามารถใชเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผน
ยุทธศาสตรที่กําหนดสามารถเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม
3. ระยะเวลาในการติดตาม
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบที่ใชในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม-กันยายนของปถัดไป (ปงบประมาณ)
โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผลใหกับประชาชนตําบลวังทรายคําทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. องคประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาสประกอบไปดวยเนื้อหาที่
สําคัญ 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
-ชื่อหนวยงาน
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป
-จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป
-จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
-ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 2559
-การเบิกจายงบประมาณ
สวนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

แบบ 3/1
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแบบยุทธศาสตร
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร และโครงการในป 2560
1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการที่ปฏิบัติ
โครงการ
ที่ปรากฏ ที่ไดปฏิบัติ (จายขาดเงินสะสม)
ที่ปฏิบัติ
ในแผน (งบปกติ)
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 14
14
19
2
2. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
12
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน 90
49
12
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
14
2
5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนา 29
29
4
องคกร
159
94
23
14

รวม

รอยละ
ที่ได
ปฎิบัติ

35
12

100
100

61
2
33

67.77
14.28
100

143

93.71

แบบ 3/2
แบบ 3/2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
พอใจมาก
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ
/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ

ไมพอใจ

8.75%
50.00%

71.25%
47.50%

20.00%
2.50%

51.25%

47.50%

1.25%

46.25%

32.25%

21.50%

36.25%

51.50%

12.25%

25.00%
38.75%

62.25%
36.25%

12.75%
25.00%

62.50%
39.84%

27.25%
46.97%

10.25%
13.19%

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย
หมายเหตุ

0-3 คะแนน
3-6 คะแนน
6-10 คะแนน

ไมพอใจ
พอใจ
พอใจมาก

แบบ 3/3
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในแตละ
ยุทธศาสตรของรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชน
ทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6.87
7.78
8.00
6.12
7.00
8.87
7.00
6.50
7.27

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

5.25
7.12
6.87
7.00
5.00
6.65
7.00
8.15
6.63

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย

ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
3) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

8.87
8.00
6.50
7.00
7.78
7.25
8.25
8.00
7.71

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

8.87
7.52
9.00
9.15
7.78
6.67
8.00
8.15
8.14

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลฉวางจํานวน 100 ราย

ยุทธศาสตรที่ 5.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
5) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

7.25
8.00
8.25
7.75
8.65
8.00
7.25
8.15
7.91

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลฉวางจํานวน 100 ราย

คําอธิบาย
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

1. วัตถุประสงคของแบบ
1) เปนเครื่องมือสําหรับองคหารบริหารสวนตําบลวังทรายคําที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว
2) เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําไดทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานในรอบป
ที่ผานมา
และนําไปสูวิธีการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมตอไป
2. ระยะเวลาในการติดตาม
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนแบบที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน)
3. องคประกอบของแบบ
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
-ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-วัน/เดือน/ปที่รายงาน
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
-ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
-ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจําป 2559
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ปรับปรุง

1. อยากใหมีการปรับปรุงถนนในหมูบาน ไฟฟา ถนนเขาไร ทางเขาหมูบาน บางซอยไมไดรับการ

2. อยากใหอนุรักษอางเก็บน้ํา ลําเหมือง ลําหวย ใหเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3. ปญหาน้ําแลงอยากใหมีการสํารวจการทําบอบาดาล
4. โครงการที่ไดดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานควรจะเนนในเรื่องผลประโยชนโครงการใหมาก
ที่สุดเพื่อจะ
ไดใหประชาชนไดใชใหเกิดความคุมคาของโครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. อยากใหมีการลงพื้นที่ใหเขาถึงแหลงธรรมชาติอยางแทจริง

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
1. อยากใหมีอาชีพเสริมใหผูสูงอายุที่อยูบาน
2. อยากใหเอาโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุมาทําบาง เชนสงเสริมสุขภาพ ออกกาลังกาย การ
จักงาน
ประดิษฐดอกไม
3. อยากให อบต.เขามามีสวนรวมกับกลุมแมบาน อยากใหมีกลุมออกกําลังกาย อยากไดเครื่องเสียง
ตามสาย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. ไมควรลาชาในการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. อยากให อบต.จัดหาอาชีพประจําหมูบาน อยากใหสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนภายในหมูบาน
3. อยากใหมีการสงเสริมการตลาดและการผลิตเครื่องจักสาน และหาตลาดรองรับสินคาผลิตภัณฑ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
1. ควรมีการเขาถึงประชาชนใหมากไมควรจินตนาการและคิดเอาเอง
2. ไมมีการรับฟงประชาชน อยากใหมีการรับฟงความคิดเห็นและใหความชวยเหลือประชาชน
3. อยากใหมีงานกิจกรรมบอย ๆ งานพอบานแมบา นเลนกีฬาบาง
4. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยากใหมีความเทาเทียมกันทุกหมูบาน
5. อยากใหปรับปรุงหอกระจายขาวอยูไกล
6. อยากใหการทําโครงการมีโปรงใสมากกวานี้ เพราะมีแตคนในแตบุคคลภายนอกไมคอยมีโอกาส
7. ตัวแทนของ อบต.ทุกทานควรปฏิบัติตัวเพื่อรับใชประชาชน ไมใชปฎิบัติตัวเปนนายของประชาชน

ขอเสนอแนะจากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ประจําป 2559
1. การจัดทําแผนนอกจากตองมีความสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในกรณี
เรงดวนโดยคํานึงถึงยุทธศาสตรอําเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่ไมไดผานการ
วิเคราะหความเปนไปไดออก
2. ใหมีการจัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนของโครงการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา ตองลดจํานวนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาไมใหมากเกินไป และ อบต. สามารถ
ดําเนินการไดในปถัดไป เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําก็มีการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ในทุกป จึงเสนอให
(1) การเสนอแผนงาน/โครงการ ของแตละหมูบาน ควรที่จะเสนอแผนงาน/โครงการ ที่จําเปน
เรงดวนจริง และไมเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เพื่อที่องคการบริหารสวนตําบลวัง
ทรายคําสามารถดํา เนินการแกไขปญหาได
(2) โครงการเล็ก ๆ หรือโครงการ ที่หมูบานมีศักยภาพทําเองได ก็ควรที่จะสงเสริมใหหมูบานทํา
เองเพราะหากรองบประมาณจาก อบต. อาจจะลาชา หรือไมทันการณและยังเปนการสงเสริมใหเกิดความ
สามัคคีในหมูบาน เปนหมูบานที่พึ่งตนเองได ไมตองรอแตใหหนวยงานรัฐทําใหทุกอยาง
(3) ควรเสนอโครงการที่คิดวาเปนโครงการที่มีปญหาความเดือดรอนจริงและตองไดรับการ
ชวยเหลือโดยเรงดวนในปถัดไป เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปจํานวนหลายฉบับ เพื่อไมใหมีการ
เพิ่มเติมแผนมากจนเกินไป เนื่องจากมีโครงการจํานวนมากที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาแตไมไดรับการพิจารณาให
ดําเนินการเปนจํานวนมาก
(4) เพื่อใหราษฎรไดรับรู และมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต. ควรที่จะเพิ่มการ
ประชาสัมพันธใหมากขึ้น ทั้งกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน เพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของ อบต. ที่ไดดําเนินการ
ทั้งหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางสวนที่ไมทราบการดําเนินงานของ อบต. ทั้งในหมูบานตนเอง หรือหมูบาน
อื่นในพื้นที่ตําบลวังทรายคํา
*****************************

