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ของ

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ 2563
********************************************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ
30(5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับ
ที่ 2) กํ า หนดให ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต อ สภาท อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารหองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลใหประชาชนตําบลวังทรายคําทรายอยางนอยปละ 1 ครั้ง องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําได
ดําเนินการเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ลงวันที่
14 ธั น วาคม 2563 เป น ที่ เ รี ย บร อยแล ว จึงขอประกาศผลการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ น
งบประมาณประจําป 2563 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคําดังนี้ (รายละเอียดที่แนบมานี้)
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณัฐ อุทธิยัง
(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 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การทองเที่ยวดานการบริหารจัดการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดลอม และดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น พระราชบัญญัติ
สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ตาม
มาตรา 67 และ มาตรา 68 อยางไรก็ดี แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด
แกทองถิ่นของตน “แผนพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งในปจจุบันได ปรับเปลี่ยนเปน “แผนยุทธศาสตร” อันเปนเครื่องมือที่
สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมี
การกําหนดแผนสามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย ดวย
เหตุที่การวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการ คือ (1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคกร (3) ทําใหการดําเนินการของ
องคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา (4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนและ (5) ทําใหเกิดความ
แจมชัดในการดําเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมายเปน
การประหยัด ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนา
แรงจูงใจพัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้นการวางแผนจึงเปน “การพิจารณา และกําหนด
แนวทางปฎิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต
(Where we are to where we want to ) เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปน
กระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและ
การคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “การวางแผนคือ ความพยายามที่เปนระบบ
(System
attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา” จากที่
กลาวมาขางตนแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปน
เครื่องมือสําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจาก
การดาเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

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
กําหนดไวลวงหนาเพียงใดอยางไรก็ดีระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการนั่น
คือ ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตาม และประเมินผล
ทําหนาที่ของระบบไปไดหาก แตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึด
แผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได
ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การติดตาม ประเมินผลโครงการ
พั ฒ นาที่ องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ได ดําเนิน การตามแผนการดําเนิ น งานวาเปน ไปตามเปาหมายการพั ฒ นาที่
สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไวหรือไมและ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น และประเมินผล
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมิน
ผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแต
กอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น และโครงการพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได
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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 “การประเมินแผนยุทธศาสตร”
ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปา
หมายที่ไดกําหนดไวหรือไม โดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสาหรับบุคลากร หนวยงาน และ
องคกรที่เกี่ยวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผนตอไปในอนาคตโดยใชเครื่องมือ
แบบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินไดแก ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการ
ดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก นอกจากนั้นการติดตามประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั ง ทรายคํ า จะใช ก ารประเมิ น ในรู ป แบบคณะกรรมการ โดยเมื่ อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนไดประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแลว
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตองมีหนาที่ในการตรวจประเมินติดตามผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําอีกทางดวย
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แบบรายงาน
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบไปดวยแบบ
รายงาน ดังแผนภูมิตอไปนี้

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

แบบติดตามแผนฯ

(Input)

(Process)

แบบประเมินผลแผน

การประเมินการจัดทาแผน
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)
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คําอธิบาย
แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. วัตถุประสงคของแบบ
แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวาดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด
2. ประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําในการประเมินตนเองวามีการดําเนินการเปนไปตาม
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ถูกตองหรือไม โดยองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําจะเปนผูกรอกขอมูล
3. ระยะเวลาในการติดตาม
แบบชวยกากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบที่ใชในการประเมินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีกําหนด
ระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป
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/ไมมีการ
ดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง)

-๕-

แบบ 1

แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง: แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลวชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.....องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา...................................
มี
ไมมี
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

การดําเนินงาน การดําเนินงาน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

-๖-

คําอธิบาย
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. วัตถุประสงคของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นสามารถนาไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรที่
กําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
(2) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. ประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทําใหรับทราบถึงสถานการณใน
การดําเนินงานแลวยังสามารถใชเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรที่กําหนดสามารถเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดหรือไม
3. ระยะเวลาในการติดตาม
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม-กันยายนของปถัดไป (ปงบประมาณ) โดยรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลใหกับประชาชนตําบลวังทรายคําทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. องคประกอบของแบบ
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาสประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 4
สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
-ชื่อหนวยงาน
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
-จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น
-จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
-ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป
-การเบิกจายงบประมาณ
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

-7สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : เปนแบบติดตามแผนพัฒนาทองถิ่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น
1. จํานวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ปงบ (2561)

ปงบ (2562)

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครง
การ

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/
ชุมชน
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการที่ดี
รวม

-

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

งบ
ประมาณ

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

6,705,000

121

40,525,000

88

36,420,000

28

11,230,000

260

94,880,000

26

690,000

26

805,000

26

790,000

26

805,000

104

3,090,000

113

14,783,000

114

15,543,300

114

16,018,300

114

16,618,300

455

62,962,900

20

2,225,000

23

2,925,000

24

3,975,000

23

3,175,000

90

12,300,000

12
194

1,330,000
25,733,000

21
305

15,543,300
75,341,600

17
269

2,080,000
59,283,300

17
208

2,095,000
33,923,300

67
976

23,635,000
196,867,900

-82. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ประจําปงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ
ที่บรรจุใน
แผนพัฒนาฯ
ป 2563

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
121
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
26
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
114
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
23
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
21
รวม
305
**ที่ไมรวมคาใชจายประจํา
3. การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม
**ที่ไมรวมคาใชจายประจํา

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุใน
ขอบัญญัติ
ป 2563

จํานวน
โครงการ
ที่แลวเสร็จ

จํานวนโครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่ไมได
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการที่
เพิ่มเติม

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

1
3
64
3
4
75

1
3
48
2
3
57

-

15
1
1
17

1
3
4

2
3
66
3
4
78

งบปกติ
จํานวนเงิน
148,000.00
10,350.00
11,116,035.96
24,550.00
19,000.00
11,317,935.96

รอยละ
1.30
0.09
98.22
0.22
0.17
100

เงินสะสม
จํานวนเงิน
รอยละ
834,000.00 100
834,000.00 100

รวม
จํานวนเงิน
982,000.00
11,116,035.96
24,550.00
19,000.00
12,141,585.96

รอยละ
8.08
91.55
0.20
0.15
100

-๙สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเฉพาะกิจ
1. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ 2563
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
ดําเนินการ อยูระหวาง
ยังไมได
แลวเสร็จ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
1. โครงการขุดลอกลําหวยแมเย็นจากหมูที่ 4 ถึง หมูที่ 6
√
2. โครงการขุดลอกลําหวยแมแสดจากหมูที่ 5 ถึง หมูที่ 6
√
3. เงินอุดหนุนโครงการโควิด
√
4. เงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร (ครู ผดด.)
√
5. เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา
√
คุณภาพการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
รวม

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
งบประมาณที่เบิกจาย
449,500.00
415,500.00
16,245.00
25,000.00
86,400.00

449,500.00
415,500.00
16,245.00
22,500.00
86,400.00

992,645.00

992,645.00

-10-

แบบ 3/2

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
2. อายุ
(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) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
1. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด
พอใจมาก
พอใจ
ไมพอใจ
ประเด็น
1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม

2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให ปชช.ทราบ

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา

8) การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา จํานวน 50 ราย
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แบบ 3/3

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
คําชี้แจง แบบที่ 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ

(1) ชาย
(2) หญิง
(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) อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว
(4) รับจาง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา
และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทาน จะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของทานเทาใด
ยุทธศาสตรที่ 1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
มีประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

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

-12ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
มีประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
มีประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
มีประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.87
7.52
9.00
9.15
7.78
6.67
8.00
8.15
8.14

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.87
8.00
6.50
7.00
7.78
7.25
8.25
8.00
7.71

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
5.25
7.12
6.87
7.00
5.00
6.65
7.00
8.15
6.63

ยุทธศาสตรที่ 5.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ
การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
1.
2.

3.

4.

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.25
8.00
8.25
7.75
8.65
8.00
7.25
8.15
7.91

ขอเสนอแนะ
การจัดทําแผนนอกจากตองมีความสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวนโดยคํานึง
ถึงยุทธศาสตรอําเภอจังหวัด ประเทศ และควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่ไมไดผานการวิเคราะหความ
เปนไปไดออก
ใหมีการจัดเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนของโครงการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการตามแผน
พัฒนาตองลดจํานวนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาไมใหมากเกินไปองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
สามารถดําเนินการไดในปถัดไป เพราะทางองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําก็มีการจัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาในทุกปจึงเสนอใหการเสนอแผนงาน/โครงการ ของแตละหมูบาน ควรที่จะเสนอแผนงาน/โครงการ
ที่จําเปนเรงดวนจริง และไมเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เพื่อที่องคการบริหารสวน
ตําบลวังทรายคําสามารถดําเนินการแกไขปญหาไดโครงการเล็ก ๆ หรือโครงการ ที่หมูบานมีศักยภาพทําเองได
ก็ควรที่จะสงเสริมใหหมู บานทําเอง เพราะหากรองบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําอาจจะ
ลาชา หรือไมทันการณและยังเปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูบาน เปนหมูบานที่พึ่งตนเองได ไมตอง
รอแตใหหนวยงานรัฐทําใหทุกอยาง
ควรเสนอโครงการที่คิดวาเปนโครงการที่มีปญหาความเดือดรอนจริงและตองไดรับการชวยเหลือโดยเรงดวน
ในปถัดไป เนื่องจากมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจํานวนหลายฉบับ เพื่อไมใหมีการเพิ่มเติมแผนมากจนเกินไปเนื่อง
จากมีโครงการจํานวนมากที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป แตไมไดรับการพิจารณาใหดําเนินการเปนจํานวน
มากกอน
เพื่อใหราษฎรไดรับรู และมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําควรที่จะเพิ่ม
การประชาสัมพันธใหมากขึ้นทั้งกอนดําเนินการระหวางดําเนินงานและหลังการดําเนินงาน เพื่อใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
ที่ไดดําเนินการทั้งหมด เนื่องจากอาจมีราษฎรบางสวนที่ไมทราบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทั้งในหมูบานตนเอง หรือหมูบานอื่นในพื้นที่ตําบลวังทรายคํา

