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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
เรื่อง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประจําป  2561 
******************************************************** 

   
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 30 
(5)   และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 2) 
กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีผูบริหารหองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559  (ฉบับท่ี 2)   องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ในรอบปงบประมาณ  2561   มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําดังนี้   (รายละเอียดท่ีแนบมานี้) 
 
   ประกาศ ณ  วันท่ี 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
    (ลงชื่อ) 
          (นายณัฐ   อุทธิยัง) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
                                   ปฎิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
 
   



 

บทนํา 
 

           จากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท
และอํานาจหนาท่ี มีอิสระในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเองดังเห็นไดจากหมวด 15  การปกครองทองถ่ิน ตั้งแต
มาตรา 272 ถึงมาตรา 281 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ัง
ในดานโครงสรางพ้ืนฐานดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเท่ียวดานการบริหารจัดการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดลอม และดานศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67 
และ มาตรา 68  อยางไรก็ดี  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ      ดังนั้นเพ่ือใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน
ของตน  “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ซ่ึงในปจจุบันได ปรับเปลี่ยนเปน “แผนยุทธศาสตร” อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนด
แผนสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย ดวยเหตุท่ีการ
วางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ คือ (1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต (2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ  เขามาในองคกร (3)   ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุ
เปาหมายท่ีปรารถนา (4)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนและ (5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการ
ดําเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมายเปนการประหยัด 
ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนาแรงจูงใจพัฒนาการ
แขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี   ดังนั้นการวางแผนจึงเปน “การพิจารณา และกําหนดแนวทางปฎิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต  (Where we are to 
where we want to ) เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน   ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ี
พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเนอยางใชดุลย
พินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ   (System attempt)    เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา”  จากท่ีกลาวมาขางตนแมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได    
ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง    “ระบบติดตาม”     จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดาเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแต 
ยุติการดาเนินงาน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน  
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี 

“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ 
(feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ี
กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปนเกิดปญหาในการควบคุม



คุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวาง
หนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost – effective) ดําเนินงานดานตางๆ ยก  ตัวอยางเชน   การใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตาง ๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตาง  ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร
โครงการมักจะไมใหความ สําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ    เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการ
คอนขางสูงจึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการนอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง   และ
กอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมี
อยูในแตละโครงการเพราะ ฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมี
ความซับซอนแตอยางใดบางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ี
จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ี
มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสาหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร  
(งบประมาณ)  เพียงใด  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไป
ในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               ระบบติดตามและประเมนิผลแผนการพัฒนา 
                            องคการบริหารสวนตาํบลวังทรายคํา 

 
 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํามีฐานความคิดวาระบบ

ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนกอน
หนาท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผนและจะสงผลตอการติดตามและ
ประเมิน  ผลดวยเชนกันจากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มตนของระบบการ
ติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน  โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเม่ือเทียบกับเวลา  
(input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 
(performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพ่ือท่ีจะนาไปสูการปรับปรุงแกไขใน
เชิงการบริหารแผน เพ่ือใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเม่ือผลท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในสวนของผลผลิต (out put)   และผลลัพธ (in put) วาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดีระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นั่น คือ ถาไดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและ
ประเมินผลทาหนาท่ีของระบบไปไดหาก แตแผนไมเอ้ือตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรม
โดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการฯลฯ ก็อาจทํา ใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

  
ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผล
โครง การพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวหรือไมและ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมี
ข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและประเมินผล  

ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมิน 
ผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแต
กอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด   
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และโครงการพัฒนาตอผูบริหาร   
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผน 
พัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได  

 



องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล  
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้ ประกอบไปดวย องคประกอบ 3 สวน

หลัก คือ สวนของปจจัยนาเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมินผลผลลัพธ 
(Output, Goal) ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้  

1. ปจจัยนาเขา (Iput) คือ ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง “มี” เพ่ือนาเขาสูระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา โดยผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการ ประเมิน 
ฯลฯ แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําท่ีมีอยูแลว จะถูกรวบรวมฐานขอมูลเพ่ือนามาวิเคราะห 
ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ในครั้งนี้  ไดแก แบบชวยกากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทอง 
ถ่ินเปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกข้ันตอนหรือไม อยางไร  

2. กระบวน (Process) คือ การติดตามในข้ันตอนนี้เปนชวงท่ีทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดี
หรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลานอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวง 
หนา”  (Eaely Warning System) วาแผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม เพ่ือ 
ใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนาไปสูการบรรลุแผนท่ี
กําหนดไวการติดตามครั้งนี้  ใชเครื่องมือแบบรายงานแบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดาเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตาม
การใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน  

3. ผลลัพธ (Output Goal)เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผน
ยุทธศาสตร” ซ่ึงจะไดแสดงใหเห็นวาเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาในแตละป ผลท่ีเกิดข้ึน
เปนไปตามเปา หมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม โดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนประโยชนสาหรับบุคลากร 
หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคตโดย
ใชเครื่องมือแบบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมินไดแก ความพึง
พอใจของผูท่ีเก่ียวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ
ตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก นอกจากนั้นการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะใชการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ โดยเม่ือ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนไดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแลว 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตองมีหนาท่ีในการตรวจประเมินติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําอีกทางดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงาน 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวยแบบ
รายงาน ดังแผนภูมิตอไปนี้  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงาน 

 

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input) 

 

แบบติดตามแผนฯ
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผน 
(Output) 

 

 

แบบประเมินผล 
การดําเนินตามแผน 

ยุทธศาสตร 
(แบบ 3/1) 

 

 

แบบติดตามและประเมิน 
ผลการดําเนิน 

งานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
(แบบ 2) 

 

การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(แบบ 1) 

แบบประเมิน 
ความพอใจตอผลการ
ดําเนนิงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน

ภาพรวม 
(แบบ 3/2) 

 

 แบบประเมิน 
ความพอใจตอผลการ
ดําเนนิงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน 

แตละยุทธศาสตร 
(แบบ 3/3) 

 
       แบบประเมิน 

        ผลการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาของ อบต.วังทรายคํา     
(โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน   
          ผลแผนฯเปนผูประเมิน) 
 
 



 

 คําอธิบาย 
 

แบบท่ี 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. วัตถุประสงคของแบบ  
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินวาดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอนมากนอยเพียงใด  
2. ประโยชน  
เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในการประเมินตนเองวามีการดําเนินการ

เปนไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม โดยองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะเปน
ผูกรอกขอมูล  

3. ระยะเวลาในการติดตาม  
แบบชวยกากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีใชในการ

ประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงในแตละองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป  

4. องคประกอบของแบบ  
แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย  
สวนท่ี 1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สวนท่ี 2 ประเด็นการประเมินมีท้ังหมด 13 ขอ 2 สวน คือ สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 6 

ขอ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  7  ขอ  (สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอบวามีการดําเนินการ/
ไมมีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                     วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
 
     “เปนองคกรการพฒันาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัย 

    ใหไดมาตรฐาน และมุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน” 
 
 

          พันธกิจการพัฒนา 
 

1. สงเสริมการศึกษา และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
2. การจัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึงและครอบคลุม 
3. สรางงาน  สรางรายได  และการกระจายการมีงานทําอยางท่ัวถึง 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมทุกหมูบาน 
5. สงเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตลอดจนการจัดการภาวะสิ่งแวดลอมอ่ืน  
7. มุงสูองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

        จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 
1.ประชาชนมีโอกาสดานการศึกษาและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 
4.ประชาชนไดรบัการจัดสวัสดิการทางสังคมอยางท่ัวถึงและตอบสนองความตองการ 
5.ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน 
6.ประชาชนไดรับการอนุรักษฟนฟูจารีตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
7.องคกรบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดี 
 
 
 
 

……………………………………….. 
 

 
 

 



แบบ 1 
 

คําช้ีแจง: แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย 
                     จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศ 
                     ใชแผนยุทธศาสตรแลวชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 

 

           แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน √  

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ √  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน √  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน  √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

√  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทาฐานขอมูล  √  

2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน  √  

3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทองถ่ิน  √  

4. มีการกําหนดวิสัยทัศน/ภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน  √  

5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผน  √  

6. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทองถ่ิน  √  

10. มีการกําหนดวิสยัทัศน/ภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับศักยภาพทองถ่ิน √  

11. มีการกําหนดวิสยัทัศน/ภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด √  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื √  

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน √  

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา  √  

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด  √  

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา √  

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร √  

18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร √  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม √  



 คําอธิบาย 
 

แบบท่ี 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. วัตถุประสงคของแบบ  
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินวาดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอนมากนอยเพียงใด  
2. ประโยชน  
เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในการประเมินตนเองวามีการดําเนินการ

เปนไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม โดยองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะเปน
ผูกรอกขอมูล  

3. ระยะเวลาในการติดตาม  
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแบบท่ีใชในการประเมิน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป  

4. องคประกอบของแบบ  
แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย  
สวนท่ี 1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สวนท่ี 2 ประเด็นการประเมินมีท้ังหมด 13 ขอ 2 สวน คือ สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 6 

ขอ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  7  ขอ  (สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอบวามีการดําเนินการ/
ไมมีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



แบบ 2   
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี 2  เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนา 3 ป  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนกันยายน   

…………………………………………………………………………………………………. 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน…องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา… 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

� ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม-มีนาคม)  � ไตรมาสท่ี 2  (เมษายน-กันยายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป  
1. จํานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 
ยุทธศาสตร 

ปงบ  (2559) ปงบ (2560) ปงบ (2561) รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน  84 9,400,300 84 9,400,300 84 9,400,300 252 28,200,900 
2.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 19 5,850,000 23 7,850,000 23 7,850,000 65 21,550,000 
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 975,000 5 975,000 5 975,000 15 2,925,000 
4.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 12 420,000 12 420,000 12 420,000 36 1,260,000 
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 32 15,132,000 32 15,132,000 32 15,132,000 87 45,396,000 

รวม 152 31,777,300 156 33,777,300 156 33,777,300 455 99,331,900 
 

 2. การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2,576,062.36 - 1,537,580 97.16 6,778,142.36 33.06 
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 70,000.00 - - - - - 
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 2,196,462.00 11.61 - - 2,196,462 10.72 
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 20,000.00 0.15 - - 20,000 0.09 
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 11,458,860.00 60.55 44,880 2.84 11,503,740 56.13 
รวม 18,915,964.36 100 1,582,380 100 20,498,344.36 100 

 



 



สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
1. จํานวนโครงการในแผนพัฒนามีจํานวนมากไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีจํากัดทําใหไมสามารถทํา

ไดหมด จึงทําใหแผนพัฒนาท่ีกําหนดไวไมบรรลุผลสําเร็จเทาท่ีควร  

2. ระยะเวลาดําเนินการไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวเนื่องจากงบประมาณท่ีจัดเก็บไดไมเปนไปตามแผนฯ  
ท่ีวางไว  

     3.  จํานวนโครงการในแผนสามปมีปริมาณมากเกินไปจึงไมสามารถนามาปฏิบัติไดท้ังหมด  
     4.  ปญหาภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลา  
     5.  ประชาชนไมเขาใจการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป สังเกตไดวาการเสนอโครงการใน 
          การประชาคมหมูบานจะเสนอโครงการเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐานมากเกินไปไมคอยใหความสําคัญ 
          กับยุทธศาสตรการพัฒนาดานอ่ืนๆ  
 
         ขอเสนอแนะ  

1. การจัดทําแผนนอกจากตองมีความสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวน 

โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรอําเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการท่ีไมไดผาน

การวิเคราะหความเปนไปไดออก  

2. ใหมีการจัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนของโครงการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ

ตามแผน พัฒนาตองลดจํานวนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาไมใหมากเกินไป และ อบต. สามารถ

ดําเนินการไดในปถัดไป เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําก็มีการจัดทําหรือทบทวน

แผนพัฒนาในทุกปจึงเสนอใหการเสนอแผนงาน/โครงการ ของแตละหมูบาน  ควรท่ีจะเสนอ

แผนงาน/โครงการท่ีจําเปนเรงดวนจริง และ  ไมเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังทราย

คํา เพ่ือท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําสามารถดําเนินการแกไขปญหาได   โครงการเล็ก ๆ 

หรือโครงการ ท่ีหมูบานมีศักยภาพทําเองไดก็ควรท่ีจะสงเสริมใหหมูบานทําเอง เพราะหากรอ

งบประมาณจาก อบต. อาจจะลาชา หรือไมทันการณและยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีใน

หมูบาน เปนหมูบานท่ีพ่ึงตนเองได ไมตองรอแตใหหนวยงานรัฐทําใหทุกอยาง  

3. ควรเสนอโครงการท่ีคิดวาเปนโครงการท่ีมีปญหาความเดือดรอนจริงและตองไดรับการชวยเหลือโดย

เรงดวนในปถัดไป เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาจํานวนหลายฉบับ เพ่ือไมใหมีการเพ่ิมเติมแผน

มากจนเกินไปเนื่อง จากมีโครงการจํานวนมากท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป แตไมไดรับการพิจารณา

ใหดําเนินการเปนจํานวนมากกอน  

4. เพ่ือใหราษฎรไดรับรู และมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต. ควรท่ีจะเพ่ิมการประชาสัมพันธให

มากข้ึนท้ัง กอนดําเนินการระหวางดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการรับรูขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของ อบต. ท่ีไดดําเนินการ

ท้ังหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางสวนท่ีไมทราบการดําเนินงานของ อบต. ท้ังในหมูบานตนเอง หรือ

หมูบานอ่ืนในพ้ืนท่ีตําบลวังทรายคํา 

 



คําอธิบาย 
 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. วัตถุประสงคของแบบ  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีองคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ินสามารถนาไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
แผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ  

(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  3 ป 
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

2. ประโยชน  
เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาว 

หนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  3 ป และโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงนอกจากจะทํา
ใหรับทราบถึงสถาน การณในการดําเนินงานแลวยังสามารถใชเปน   “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา”   วาแผน
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม  
3. ระยะเวลาในการติดตาม  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีใชในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม-กันยายนของปถัดไป (ปงบประมาณ)   
โดยรายงานผลการติดตามและประเมินผลใหกับประชาชนตําบลวังทรายคําทราบอยางนอยปละ 1   ครั้ง  
4. องคประกอบของแบบ  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาสประกอบไปดวยเนื้อหาท่ี
สําคัญ 4 สวน คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
-ชื่อหนวยงาน  
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป  
-จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป  
-จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
-ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 2559  
-การเบิกจายงบประมาณ  
สวนท่ี 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
- โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  
สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



แบบ 3/1 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการในป 2560  
1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
จํานวน 
โครงการ 
ท่ีปรากฏ 
ในแผน 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 
(งบปกติ) 

จํานวน 
โครงการท่ีปฏิบัติ 

(จายขาดเงินสะสม) 

จํานวน
โครงการ 
ท่ีปฏิบัติ 

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รวม รอยละ
ท่ีได

ปฎิบัติ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 14 14 19 2 35 100 
2. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

12 - - - 12 100 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน 90 49 - 12 61 67.77 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 14 2 - - 2 14.28 
5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนา
องคกร 

29 29 4 - 33 100 

 159 94 23 14 143 93.71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแบบยุทธศาสตร 

 



แบบ 3/2 
                 
                 แบบ 3/2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

 

 
1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

    
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.75% 71.25% 20.00% 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ 50.00% 47.50% 2.50% 
/กิจกรรม    
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 51.25% 47.50% 1.25% 
กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให 46.25% 32.25% 21.50% 
ประชาชนทราบ    
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ 36.25% 51.50% 12.25% 
กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.00% 62.25% 12.75% 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 38.75% 36.25% 25.00% 
ประชาชนในทองถ่ิน    
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 62.50% 27.25% 10.25% 

ภาพรวม 39.84% 46.97% 13.19% 
    
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย 
 
หมายเหตุ 0-3    คะแนน  ไมพอใจ 
  3-6    คะแนน  พอใจ 
  6-10  คะแนน  พอใจมาก 

 
 
 
 
 
 



แบบ 3/3 
 
 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในแตละ
ยุทธศาสตรของรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 
 
ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี   1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
2)  มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชน 6.12 
ทราบ  
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.87 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 7.00 
ในทองถ่ิน  
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.50 

ภาพรวม 7.27 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
2) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 5.25 
2)  มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.12 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.00 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.65 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.00 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 6.63 
  
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
3) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
 



ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.00 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.25 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.25 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.71 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 100 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 



 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
  
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.52 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 9.15 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.67 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.00 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 8.14 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลฉวางจํานวน   100  ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
5) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
 



ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
2)  มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.25 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.75 
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.65 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.00 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.25 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 7.91 
  
 
 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลฉวางจํานวน  100  ราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คําอธิบาย 
 

แบบที ่3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  



1. วัตถุประสงคของแบบ  
1) เปนเครื่องมือสําหรับองคหารบริหารสวนตําบลวังทรายคําท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลการ 
    ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  
2) เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําไดทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดาํเนินงานในรอบป
ท่ีผานมา     
    และนําไปสูวิธีการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมตอไป  

2. ระยะเวลาในการติดตาม  
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนแบบท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน)  
3. องคประกอบของแบบ  

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ 3 สวน  คือ  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

-ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
-วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
-ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ  

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน  
-ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 
 

 

 

 

 

 
 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจําป 2559  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  



           1. อยากใหมีการปรับปรุงถนนในหมูบาน ไฟฟา ถนนเขาไร ทางเขาหมูบาน บางซอยไมไดรับการ
ปรับปรุง 

2. อยากใหอนุรักษอางเก็บน้ํา ลําเหมือง ลําหวย ใหเปนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  
           3. ปญหาน้ําแลงอยากใหมีการสํารวจการทําบอบาดาล 
  4. โครงการท่ีไดดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานควรจะเนนในเรื่องผลประโยชนโครงการใหมาก
ท่ีสุดเพ่ือจะ 
     ไดใหประชาชนไดใชใหเกิดความคุมคาของโครงการ   

  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

1. อยากใหมีการลงพ้ืนท่ีใหเขาถึงแหลงธรรมชาติอยางแทจริง  

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  

1. อยากใหมีอาชีพเสริมใหผูสูงอายุท่ีอยูบาน  
2. อยากใหเอาโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับผูสูงอายุมาทําบาง 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 งานพอบานแมบานเลนกีฬาบาง  
           4. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยากใหมีความเทาเทียมกันทุกหมูบาน  
           5. อยากใหปรับปรุงหอกระจายขาวอยูไกล  
           6. อยากใหการทําโครงการมีโปรงใสมากกวานี้ เพราะมีแตคนในแตบุคคลภายนอกไมคอยมีโอกาส  
           7. ตัวแทนของ อบต.ทุกทานควรปฏิบัติตัวเพ่ือรับใชประชาชน ไมใชปฎิบัติตัวเปนนายของประชาชน  
  



ขอเสนอแนะจากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ประจําป 2559  

1. การจัดทําแผนนอกจากตองมีความสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในกรณี
เรงดวนโดยคํานึงถึงยุทธศาสตรอําเภอ จังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการท่ีไมไดผานการ
วิเคราะหความเปนไปไดออก  

2. ใหมีการจัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนของโครงการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา ตองลดจํานวนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาไมใหมากเกินไป และ อบต. สามารถ
ดําเนินการไดในปถัดไป  เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําก็มีการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ในทุกป     จึงเสนอให  
              (1) การเสนอแผนงาน/โครงการ ของแตละหมูบาน ควรท่ีจะเสนอแผนงาน/โครงการ ท่ีจําเปน
เรงดวนจริง และไมเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  เพ่ือท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัง
ทรายคําสามารถดํา เนินการแกไขปญหาได  
              (2) โครงการเล็ก ๆ หรือโครงการ ท่ีหมูบานมีศักยภาพทําเองได ก็ควรท่ีจะสงเสริมใหหมูบานทํา
เองเพราะหากรองบประมาณจาก อบต. อาจจะลาชา หรือไมทันการณและยังเปนการสงเสริมใหเกิดความ
สามัคคีในหมูบาน เปนหมูบานท่ีพ่ึงตนเองได ไมตองรอแตใหหนวยงานรัฐทําใหทุกอยาง  
               (3) ควรเสนอโครงการท่ีคิดวาเปนโครงการท่ีมีปญหาความเดือดรอนจริงและตองไดรับการ
ชวยเหลือโดยเรงดวนในปถัดไป เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปจํานวนหลายฉบับ เพ่ือไมใหมีการ
เพ่ิมเติมแผนมากจนเกินไป เนื่องจากมีโครงการจํานวนมากท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาแตไมไดรับการพิจารณาให
ดําเนินการเปนจํานวนมาก  
               (4) เพ่ือใหราษฎรไดรับรู และมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต. ควรท่ีจะเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธใหมากข้ึน ท้ังกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน เพ่ือใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของ อบต. ท่ีไดดําเนินการ
ท้ังหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางสวนท่ีไมทราบการดําเนินงานของ อบต. ท้ังในหมูบานตนเอง หรือหมูบาน
อ่ืนในพ้ืนท่ีตําบลวังทรายคํา  
 
 

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