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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
เรื่อง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประจําปงบประมาณ   2563 
******************************************************** 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 
30(5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 (ฉบับ    
ท่ี 2)  กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารหองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 2)  และเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลใหประชาชนตําบลวังทรายคําทรายอยางนอยปละ 1 ครั้ง  องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําได
ดําเนินการเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4  ครั้งท่ี 1  ลงวันท่ี 
14  ธันวาคม  2563  เปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
งบประมาณประจําป  2563   มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคําดังนี้ (รายละเอียดท่ีแนบมานี้) 
 

   ประกาศ ณ  วันท่ี       ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
        (ลงชื่อ)       ณัฐ   อุทธิยัง 
          (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 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การทองเท่ียวดานการบริหารจัดการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดลอม และดานศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน พระราชบัญญัติ
สภาตําบล    และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี   6  พ.ศ.  2552  ตาม
มาตรา 67 และ มาตรา 68  อยางไรก็ดี  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ  ดังนั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด
แกทองถ่ินของตน  “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ซ่ึงในปจจุบันได ปรับเปลี่ยนเปน “แผนยุทธศาสตร” อันเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมี
การกําหนดแผนสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย ดวย
เหตุท่ีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ คือ (1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต (2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ  เขามาในองคกร (3)   ทําใหการดําเนินการของ
องคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา   (4)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนและ (5) ทําใหเกิดความ
แจมชัดในการดําเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมายเปน
การประหยัด ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนา
แรงจูงใจพัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี   ดังนั้นการวางแผนจึงเปน “การพิจารณา และกําหนด
แนวทางปฎิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต  
(Where we are to where we want to ) เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน   ฉะนั้นการวางแผนจึงเปน
กระบวนการทางสติปญญาท่ีพิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและ
การคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ   (System 
attempt)    เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา”  จากท่ี
กลาวมาขางตนแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผล
การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได    ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปน
เครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง    “ระบบติดตาม”     จึงเปนเครื่องมือ
สําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจาก
การดาเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  
 
 
 
 
 



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
กําหนดไวลวงหนาเพียงใดอยางไรก็ดีระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการนั่น 
คือ ถาไดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและเอ้ือตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตาม และประเมินผล
ทําหนาท่ีของระบบไปไดหาก แตแผนไมเอ้ือตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึด
แผนปฏิบัติการ ฯลฯ  ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

  

ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล  
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสําเร็จ

ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การติดตาม ประเมินผลโครงการ
พัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวหรือไมและ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมี
ข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน และประเมินผล  

ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมิน 
ผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแต
กอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ข้ันตอนท่ี 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด   
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

ข้ันตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการพัฒนาตอผูบริหาร   
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผน 
พัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได  
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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 “การประเมินแผนยุทธศาสตร” 
ซ่ึงจะไดแสดงใหเห็นวาเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาในแตละป ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปา 
หมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม โดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนประโยชนสาหรับบุคลากร หนวยงาน และ
องคกรท่ีเก่ียวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคตโดยใชเครื่องมือ
แบบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมินไดแก ความพึงพอใจของผูท่ี
เก่ียวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอการ
ดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก นอกจากนั้นการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะใชการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ โดยเม่ือ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนไดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแลว 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตองมีหนาท่ีในการตรวจประเมินติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําอีกทางดวย 
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                                 แบบรายงาน 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวยแบบ
รายงาน ดังแผนภูมิตอไปนี้  

 
 

    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
แบบรายงาน 

 

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input) 

 

แบบติดตามแผนฯ
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผน 
(Output) 

 

 

แบบประเมินผล 
การดําเนินตามแผน 

ยุทธศาสตร 
(แบบ 3/1) 

 

 

แบบติดตามและประเมิน 
ผลการดําเนิน 

งานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
(แบบ 2) 

 

การประเมินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(แบบ 1) 

แบบประเมิน 
ความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน

ภาพรวม 
(แบบ 3/2) 

 

 แบบประเมิน 
ความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน 

แตละยุทธศาสตร 
(แบบ 3/3) 

 
     แบบประเมิน 

        ผลการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาของ อบต.วังทรายคํา     
(โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน   
          ผลแผนฯเปนผูประเมิน) 
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 คําอธิบาย 
 

แบบท่ี 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. วัตถุประสงคของแบบ  
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินวาดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอนมากนอยเพียงใด  
2. ประโยชน  
เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในการประเมินตนเองวามีการดําเนินการเปนไปตาม

ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม โดยองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะเปนผูกรอกขอมูล  
3. ระยะเวลาในการติดตาม  
แบบชวยกากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีใชในการประเมินการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีกําหนด
ระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป  

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/ไมมีการ
ดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
แบบ 1 

        
คําช้ีแจง: แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการ 
                       ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร 
                       แลวชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน.....องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา................................... 

 
      

 

 

           แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน √  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน √  

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ √  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน √  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน  √  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

√  

สวนที ่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 √  



-๖- 

คําอธิบาย 
 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. วัตถุประสงคของแบบ  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีองคกรปกครองสวนทอง 
ถ่ินสามารถนาไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ี
กําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ  

(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ    
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

2. ประโยชน  
เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงนอกจากจะทําใหรับทราบถึงสถานการณใน
การดําเนินงานแลวยังสามารถใชเปน   “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดสามารถเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดหรือไม  
3. ระยะเวลาในการติดตาม  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม-กันยายนของปถัดไป (ปงบประมาณ)   โดยรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลใหกับประชาชนตําบลวังทรายคําทราบอยางนอยปละ 1   ครั้ง  
4. องคประกอบของแบบ  

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาสประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ 4 
สวน คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
-ชื่อหนวยงาน  
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
-จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
-จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
-ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป  
-การเบิกจายงบประมาณ  
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
- โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  
สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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คําช้ีแจง :  เปนแบบติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป                   

         1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง        

         2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 2563  

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
1. จํานวนโครงการและงบประมาณ   ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) รวมท้ังฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 และฉบับเปลี่ยนแปลง   ครั้งท่ี 1/2563 

 
ยุทธศาสตร 

ปงบ  (2561) ปงบ (2562) ปงบ (2563) ปงบ (2564) ปงบ (2565) รวม 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน  - - 23 6,705,000 121 40,525,000 88 36,420,000 28 11,230,000 260 94,880,000 
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากร  
   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- -  
26 

 
690,000 

 
26 

 
805,000 

 
26 

 
790,000 

 
26 

 
805,000 

 
104 

 
3,090,000 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ 
   ชุมชน 

- -  
113 

 
14,783,000 

 
114 

 
15,543,300 

 
114 

 
16,018,300 

 
114 

 
16,618,300 

 
455 

 
62,962,900 

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
   เศรษฐกิจ 

- -  
20 

 
2,225,000 

 
23 

 
2,925,000 

 
24 

 
3,975,000 

 
23 

 
3,175,000 

 
90 

 
12,300,000 

5.ยุทธศาสตรดานการบริหาร 
   จัดการท่ีดี 

- -  
12 

 
1,330,000 

 
21 

 
15,543,300 

 
17 

 
2,080,000 

 
17 

 
2,095,000 

 
67 

 
23,635,000 

รวม - - 194 25,733,000 305 75,341,600 269 59,283,300 208 33,923,300 976 196,867,900 

 

   

 

                                                             สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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       2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ประจําปงบประมาณ   2563  
 
 

ยุทธศาสตร 

 
จํานวน
โครงการ 
ที่บรรจุใน

แผนพัฒนาฯ  
ป 2563 

 
จํานวนโครงการ 

ที่บรรจุใน
ขอบัญญัต ิ
ป 2563 

 
จํานวน
โครงการ 

ที่แลวเสร็จ 
 

 
จํานวนโครงการที่

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

 
จํานวนโครงการ 

ที่ไมได 
ดําเนินการ 

 

 
จํานวน

โครงการที่
เพ่ิมเติม 

 

 
จํานวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 121 1 1 - - 1 2 
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 26 3 3 - - - 3 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 114 64 48 - 15 3 66 
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 23 3 2 - 1 - 3 
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 21 4 3 - 1 - 4 

รวม 305 75 57 - 17 4 78 

    **ท่ีไมรวมคาใชจายประจํา 
        3. การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 148,000.00 1.30 834,000.00 100 982,000.00 8.08 
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10,350.00 0.09 - - - - 
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 11,116,035.96 98.22 - - 11,116,035.96 91.55 
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 24,550.00 0.22 - - 24,550.00 0.20 
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 19,000.00 0.17 - - 19,000.00 0.15 

รวม 11,317,935.96 100 834,000.00 100 12,141,585.96 100 
**ท่ีไมรวมคาใชจายประจํา 

 



-๙- 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเฉพาะกิจ  
           1. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเฉพาะกิจ ประจาํปงบประมาณ 2563 

 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 
1. โครงการขุดลอกลําหวยแมเย็นจากหมูท่ี 4  ถึง หมูท่ี 6 √ - - 449,500.00 449,500.00 
2. โครงการขุดลอกลําหวยแมแสดจากหมูท่ี 5 ถึง หมูท่ี 6 √ - - 415,500.00 415,500.00 
3. เงินอุดหนุนโครงการโควิด  √ - - 16,245.00 16,245.00 
4. เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร (ครู ผดด.) √ - - 25,000.00 22,500.00 
5. เงินอุดหนุนจัดซ้ือชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
√ - - 86,400.00 86,400.00 

รวม    992,645.00 992,645.00 
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                                                                                    แบบ 3/2 

                 

แบบ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
             ทองถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
             1. เพศ      (1) ชาย         (2) หญิง 
             2. อาย ุ     (1) ต่ํากวา 20 ป   (2) 20 – 30 ป    

(3) 31 – 40 ป         (4) 41 – 50 ป      
 (5) 51 – 60 ป     (6) มากกวา 60 ป 

   3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา  (4) ปริญญาตรี  
(5) สูงกวาปริญญาตรี   (6) อ่ืน ๆ 

   4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ    (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
(3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว   (4) รับจาง  
(5) นักเรียนนักศึกษา   (6) เกษตรกร     

 (7) อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................. 
 

 สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
1. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม     
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม     
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม     
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให ปชช.ทราบ     
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด     
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา     
8)  การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน     
9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน  50  ราย 
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แบบ 3/3 

 

แบบ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

คําชี้แจง  แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
             1. เพศ      (1) ชาย         (2) หญิง 
             2. อาย ุ     (1) ต่ํากวา 20 ป   (2) 20 – 30 ป    

(3) 31 – 40 ป         (4) 41 – 50 ป      
 (5) 51 – 60 ป     (6) มากกวา 60 ป 

   3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา  (4) ปริญญาตรี  
(5) สูงกวาปริญญาตรี   (6) อ่ืน ๆ 

   4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ    (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
(3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว   (4) รับจาง  
(5) นักเรียนนักศึกษา   (6) เกษตรกร     

 (7) อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................. 
 

สวนท่ี 2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนา 

และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทาน  จะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ของทานเทาใด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
2)  มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 6.12 
5)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6)  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.87 
7)  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.00 
8)  มีประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6.50 

ภาพรวม 7.27 
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ยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

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)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.67 
7)  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.00 
8)  มีประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 8.14 

ยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
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)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.25 
7)  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.25 
8)  มีประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.71 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
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)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 5.00 
6)  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 6.65 
7)  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.00 
8)  มีประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 6.63 
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ยุทธศาสตรท่ี 5.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
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 
 

         ขอเสนอแนะ  
1. การจัดทําแผนนอกจากตองมีความสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวนโดยคํานึง 

ถึงยุทธศาสตรอําเภอจังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการท่ีไมไดผานการวิเคราะหความ
เปนไปไดออก  

2. ใหมีการจัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนของโครงการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการตามแผน 
พัฒนาตองลดจํานวนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาไมใหมากเกินไปองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา 
สามารถดําเนินการไดในปถัดไป เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําก็มีการจัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาในทุกปจึงเสนอใหการเสนอแผนงาน/โครงการ ของแตละหมูบาน ควรท่ีจะเสนอแผนงาน/โครงการ
ท่ีจําเปนเรงดวนจริง และไมเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เพ่ือท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลวังทรายคําสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดโครงการเล็ก ๆ หรือโครงการ ท่ีหมูบานมีศักยภาพทําเองได
ก็ควรท่ีจะสงเสริมใหหมู บานทําเอง เพราะหากรองบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําอาจจะ
ลาชา หรือไมทันการณและยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูบาน เปนหมูบานท่ีพ่ึงตนเองได ไมตอง
รอแตใหหนวยงานรัฐทําใหทุกอยาง  

3. ควรเสนอโครงการท่ีคิดวาเปนโครงการท่ีมีปญหาความเดือดรอนจริงและตองไดรับการชวยเหลือโดยเรงดวน 
ในปถัดไป เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาจํานวนหลายฉบับ เพ่ือไมใหมีการเพ่ิมเติมแผนมากจนเกินไปเนื่อง 
จากมีโครงการจํานวนมากท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป แตไมไดรับการพิจารณาใหดําเนินการเปนจํานวน
มากกอน  

4. เพ่ือใหราษฎรไดรับรู และมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําควรท่ีจะเพ่ิม
การประชาสัมพันธใหมากข้ึนท้ังกอนดําเนินการระหวางดําเนินงานและหลังการดําเนินงาน   เพ่ือใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  
ท่ีไดดําเนินการท้ังหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางสวนท่ีไมทราบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  
ท้ังในหมูบานตนเอง  หรือหมูบานอ่ืนในพ้ืนท่ีตําบลวังทรายคํา 
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