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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

****************************
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป

(พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคมหมูบาน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชานในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา3 ปตอไป

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เม่ือ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 โดยดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) รอบเดือนตุลาคม
2560 รวม 44 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 129 โครงการ งบประมาณ 7,934,095 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย
“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรียกาวหนา การศึกษามีคุณภาพ

ครบถวนโครงสรางพ้ืนฐาน  ธรรมาภิบาลเปนเลิศ”
ข.  พันธกิจ
1. สงเสริมสุขภาพและการใหบริการดานสาธารณสุขในทองถ่ิน
2. เสริมสรางความสงบเรียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3. พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 .สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพ การสรางรายไดและสวัสดิการชุมชน
5. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย
6. รักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม
7. พัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
8. จัดใหมีและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
9. สรางระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดกําหนดยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาไว 8 ยุทธศาสตรดังนี้คือ
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

1.1 สงเสริมและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุข
1.2 ดําเนินการใหมีการประกอบการท่ีถูกสุขลักษณะในสถานบริการผูประกอบการ
ตลาด โรงฆาสัตว

/ยุทธศาสตร.....
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา

2.1 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา

3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอม
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและการบําบัดน้ําเสีย

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานชุมชนและสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนา

4.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง
4.2 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

5.1 พัฒนาสงเสริมอาชีพแกประชาชน
5.2 พัฒนาสงเสริม ระบบเกษตรแบบอินทรีย

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา

6.1 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน

6.2 อนุรักษ ฟนฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
6.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการในทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

7.1 กอสราง ปรับปรุงบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบรหิารจัดการองคกรและบุคลากรทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา

8.1 สรางระบบบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ โปรงใส
8.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร

ง. การวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป

(พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคมหมูบาน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชานในพ้ืนท่ีกอนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา3 ปตอไป

/จ. การ…
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จ. การใชจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม

ขอบัญญัติงบประมาณโดยกอหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จํานวนเงิน 7,934,095 บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน
โครงการ

การกอหน้ีผูกพัน/ลง
นามในสัญญา

จํานวน
โครงการ

การเบิกจาย
งบประมาณ(บาท)

1.ดานสาธารณสุข 2 229,618 2 229,618
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

1 6,540 1 6,540

3. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 42,900 2 42,900
4. ดานชุมชนและสวัสดกิารสังคม 6 4,188,000 6 4,188,000
5. ดานเศรษฐกจิ 2 49,960 2 49,960
6. ดานการศึกษา 9 299,778 9 299,778
7. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 14 2,506,200 14 2,506,200
8. ดานการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร
ทองถิ่น

8 611,099 8 611,099

รวม 44 7,934,095 44 7,934,095

*รายละเอียดแนบทายประกาศ

ฉ. ผลการดําเนินงานอ่ืนๆ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-

2562 จํานวน 44 โครงการ จากท้ังหมด 129 โครงการ คิดเปนรอยละ 34.10 ท้ังนี้ไดรับความรวมมือ และ
สนับสนุนสงเสริมจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี จนโครงการตางๆประสบความสําเร็จ
ดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเคียง

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพ.ศ.2558 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 30 องคการบริหารสวนตําบลนาทรายขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือ
สวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี องคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาทรายทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนตําบลนาทรายในระยะตอไป

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2560

สุขเจริญ  สุดสมบูรณ
(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย



องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
งานวิเคราะหนโยบายและแผน



สารบัญ

เรื่อง หนา

สวนที่ 1 บทนํา 1

สวนที่ 2 ผลการพัฒนา 18

สวนที่ 3 ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบงช้ีการปฏบิัตงิาน 27

สวนที่ 4 ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอม 37

สวนที่ 5 การตดิตามคุณภาพแผนพัฒนา4ป(พ.ศ.2561-2564) 40

สวนที่ 6 สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขอเสนอแนะ 50

ภาคผนวก
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สวนที่ ๑
บทนํา

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน
อยางยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา
วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยาง
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการ
บริการแกประชาชนในชุมชน จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผาน
มาอกีดวย

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ
อุปกรณ  และทรัพยากรตางๆ  ไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส เกิดประโยชน
สูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการของประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไม
สามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได ดังนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมี
เครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมาย
หรือไม อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ
มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเตมิหรอืแมแตยุตกิารดําเนนิงาน

การตดิตามและการประเมนิผลถอืไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญ
อยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิด
ความลาชาในการดําเนนิงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของ
โครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวาง
หนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติด
ตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการ
ใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย
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การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยาก
ซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูใน
แตละโครงการ เพราะฉะนัน้จะเห็นไดวาการวางระบบตดิตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูง
หรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time)
เพยีงคนเดยีว โดยมหีนาที่จัดทํารายงานการตดิตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงาน
เต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธี
ตดิตามที่กอใหเกดิประสทิธภิาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่
จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการ
ปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรอืการยุตกิารดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน
การประเมนิผลแผนงานจงึเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวช้ีวัดวาแผนหรอืโครงการที่ไดดําเนนิการไปแลวนัน้ใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงาน
ที่กําหนดไวหรอืไม อกีทัง้การตดิตามและประเมนิผลยังเปนการตรวจสอบดูวามคีวามสอดคลองกับการ
ใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ
(feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสนิคุณคาและการตัดสนิใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทาง
ใดจะดําเนนิการตอหรอืยุตโิครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตย
ในทองถิ่น  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการ
ประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดย
คณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวน
รวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ง
ประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  จึงตองการดําเนินการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ
เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถงึ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตามระเบยีบระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ ขอ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะตองดําเนนิการ

(๑) กําหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบรหิารทองถิ่น เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสบิวันโดยอยางนอยปละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป

ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระหวางเดอืน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถงึ กันยายน ๒๕๖๐) ขึ้น  โดยมรีายละเอยีดดังนี้

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการ
ประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผน
ยุทธศาสตรและแนวทางที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม
สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและ
ประเมนิผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อใหทราบวา
ผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร เปนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม
นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคม
ทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอม
ของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใชโครงการ (input)
การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน

ความหมายของการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
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ผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผล
กระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะชวยทําใหผูบริหารทองถิ่นนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือใน
การเลอืกที่จะกระทําหรอืไมกระทําหรอืยกเลกิโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชน
หรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม
องคกรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานราชการอื่นๆ  และที่สําคัญที่สุดคือ
ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  และการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ การจายขาดเงนิสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ
รายจายดวยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณ
วาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ
และประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุก
หนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณขอตัง้งบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได
ภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้

(๑) ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และตองไมมลีักษณะเปนเงนิทุนหมุนเวยีน

(๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจาก
โครงการที่จะใหเงนิอุดหนุน

(๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นที่จะตองดําเนนิการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพจิารณาใหเงนิอุดหนุน

1. ความสําคัญของการตดิตามและประเมนิผล
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(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงนิอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงิน
สะสมทุนสํารองเงนิสะสม หรอืเงนิกู

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมารรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรอืไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจน
ที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค
(threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กจิกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และ
ผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป
เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกจิการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการ
และจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับให
มั่นรอโอกาสที่จะดําเนนิการและตัง้มั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค
ลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนนิการปรับปรุงใหดีขึ้น  ตั้งรับใหมั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน
โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทองถิ่น  โดยการตดิตามและประเมนิผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็ง
และมคีวามยั่งยนื  เปนไปตามเปาประสงคที่ตัง้ไวไดอยางดยีิ่ง

๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสทิธภิาพการจัดการและการบรหิาร
๒.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๒.๓ เพื่อประเมนิความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับโครงการ
๒.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม
๒.๕ เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน

2.  วัตถุประสงคของการตดิตามและประเมนิผล
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๒.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๒.๗ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงนิ
๒.๘ เพื่อทดสอบแนวความคดิรเิริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น
๒.๙ เพื่อการตัดสนิใจที่จะขยายโครงการหรอืยุตโิครงการ

ขั้นตอนที่ ๑
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ
๒๘ ดังนี้

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบรหิารที่คัดเลอืกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒทิี่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอกีหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ

คัดเลอืกอกีได

ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)

3.  ขั้นตอนการตดิตามและประเมนิผล
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ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
สองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕
ผูบริหารทองถิ่ น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น   และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมนิผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๔ (๕)

.
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ผังขั้นตอนการดําเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

ผูบรหิารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดย
อยางนอยปละสองคร้ังภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล
แผนพัฒนา

ทองถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจาก
การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ

ผูบรหิารทองถ่ิน

ดําเนินการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา

กําหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา
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คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลนาทราย  ได
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ตําบลนาทราย โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดังนี้

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

 คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในหารตดิตามและประเมนิผล  ดังนี้

๔.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง
(adequacy)   ความก าวหน า   ( progress)   ประสิทธิภาพ ( efficiency)   ประสิทธิผล
(effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการ
ประเมนิผลกระบวนการ (process evaluation) มรีายละเอยีดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการ

ดําเนนิงานหรอืไม  และเปนหวงเวลาที่ดําเนนิการเหมาะสมถูกตองหรอืไม มคีวามลาชาเกดิขึ้นหรอืไม

4.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล
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(๒) ความสอดคลอง (relevance)
มคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
วสิัยทัศน  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปญหา ความตองการ
ของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพยีง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนใน

ชุมชน  สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของ
ทองถิ่น  โดยคํานงึถงึงบประมาณของทองถิ่น

(๔) ความกาวหนา  (Progress)
พจิารณาถงึความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพจิารณา
1)  ดานงานสงเสรมิคุณภาพชวีติ

เด็กไดรับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส
ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถงึกลุมอาชีพมคีวามแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม
ลดลง  สภาพความเปนอยูดีขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ภายใตสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ
ประชาชนมสีุขภาพรางกายแข็งแรง

2)  ดานการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยา

เสพตดิ  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะววิาท
3)  ดานเศรษฐกจิ

มกีารสงเสรมิและขยายงานดานเกษตรอนิทรยี เพิ่มมากขึ้น  ประชาชน
มรีายไดเพิ่มขึ้นและเพยีงพอในการดํารงชีวติ

4)  ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น

ปราศจากมลภาวะที่เปนพษิ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง  การ
ระบายน้ําดขีึ้น

5) ดานการศึกษา ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาใหไดคุณภาพมาตรฐาน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุน
ตอไป ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมจีติสํานกึ เกดิความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู และสบืสานภูมปิญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยม
ที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการ
รักษาวัฒนธรรมประเพณขีองทองถิ่นสบืไป

6)  ดานโครงสรางพื้นฐาน
มโีครงสรางพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมนี้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟา
สาธารณะครบทุกจุด  มแีหลงน้ําในการเกษตรพอเพยีง

7) ดานการบรหิารจัดการองคกร
มกีารบรหิารจัดการองคกรตามแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มี

ความโปรงใส ตรวจสอบได ใหบรกิารประชาชนไดอยางรวดเร็ว ทั่วถงึและเปนธรรม
(๕) ประสทิธภิาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคหรอืไม  มผีลกระทบเกดิขึ้นหรอืไม  ผูเขารวมโครงการมคีวามพงึพอใจหรือไม  การดําเนิน
โครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ
อุปกรณ  ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มกีารบํารุงรักษาและซอมแซม มกีารปรับปรุงหรอืไม

(๖) ประสทิธผิล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับ

การแกไขหรอืไม  มผีลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรอืไม
(๗) ผลลัพธและผลผลติ (outcome and output)

ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งสงผลไปถงึการพัฒนาจังหวัด  ภูมภิาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมนิผลกระทบการประเมนิผลกระบวนการ (process evaluation)
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ

โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ
เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงาน
โครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรอืไม

.
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๔.๒ การวเิคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทองถิ่น  ในระดับหมูบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมทัง้ตําบล อําเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน

๔.๓ การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มี
ผลกระทบตอทองถิ่น  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม
วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตอง
ดําเนนิการและแกไขปญหาที่เกดิขึ้น

๔.๔ การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยง
อุปสรรคที่อาจจะเกดิขึ้นได  ซึ่งการตดิตามและประเมนิผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  การวเิคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain
analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห
ตรวจสอบ  ตดิตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวเิคราะหถงึจุดแข็งและจุดออน

๔.๕ การตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลตําบลนาทราย
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

รวมทัง้ที่เปลี่ยนแปลง
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเตมิ
 ตดิตาม

๔.๖ ดําเนนิการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตาม
เปาหมายที่ตัง้ไวหรอืไม

๔.๗ สรุปผลการดําเนนิโครงการในแผนพัฒนา
๔.๘ สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ
๔.๙ เปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน
๔.๑๐ เสนอแนะความคดิเห็นที่ไดจากการตดิตามและประเมินผล
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ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล วธิกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
ตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมี
องคประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ  ดังนี้

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา  มอีงคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย
(stakeholders) ในทองถิ่น  ผูรับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการตดิตามและประเมนิผล (รายละเอยีดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน)
(๓) หวงระยะเวลาในการตดิตามและประเมนิผล

คณะกรรมการตองดําเนนิการตดิตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได
ดังนี้

รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดอืน  ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดอืน  มกราคม – มนีาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดอืน  เมษายน – มถิุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดอืน  กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดอืน (๑) เดือน  ตุลาคม – มนีาคม

(๒) เดอืน  เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมอื อันไดแก

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช
ในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนได
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล

5.  ระเบยีบ  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล
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โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบรบิทของทองถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันไดแก
เปนวธิกีารตดิตามและประเมนิผล โดยดําเนนิตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ

อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา
การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของ
ทรัพยสนินัน้เปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดู
วาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูล (data analysis)

๕.๒ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล
(๑) การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล
การนําขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอ
องคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไข
ปญหา

(๒) วธิกีารเก็บรวมรวมขอมูลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป

แผนการดําเนนิการ ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่

สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได
พจิารณาเครื่องมอืที่ใชในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดังนี้

๖.๑ การประเมนิผลในเชิงปรมิาณ
(๑) แบบตัวบงชี้ในการปฏบิัตงิาน ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

6.  เครื่องมอืที่ใชในการติดตามและประเมนิผล
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(๒) แบบอื่นๆ : ตามคูมอืกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ี
แบบที่ ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร

(๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๖.๒ การประเมนิผลในเชงิคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ความพงึพอใจ  มดีังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บรหิารสวนตําบลในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บรหิารสวนตําบลตําบลนาทรายในแตละยุทธศาสตร

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ
องคการบรหิารสวนตําบลนาทราย (ใหหนวยงานภายนอกดําเนนิการ)

๖.๓ การตดิตามประเมนิผลรายโครงการ
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนนิการตดิตามโครงการโดย

ผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรอื คณะกรรมการ  หรอื คณะทํางาน  กําหนดแบบ
และวธิกีารตดิตามและประเมนิไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรอื
แสดงความคดิเห็น

๗.๑ ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอย
เพยีงใด

๗.๒ เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอน
การปฏบิัต ิ ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสม
ตอการนําไปปฏบิัตใิหบรรลุวัตถุประสงคอยางมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

7. ประโยชนของการตดิตามและประเมนิผล
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๗.๓ ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่
รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏบิตั ิเปนตน

๗.๔ ทําใหทราบวามาตรการหรอืกจิกรรมที่ใชอยูมขีอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมให
เหมาะสมตอการนําไปปฏบิัตใิหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งขึ้น

๗.๕ ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอน
การทํางานของแผนงานใหมคีวามกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมด
ไป

๗.๖ ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดออน (weaknesses)
อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูล
ครบถวนแลว  ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

๗.๗ ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏบิัตแิละผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไข
โครงการหรอืไม (ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ
เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทําการประเมนิผลโครงการ  ทัง้ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการ
เงนิ  เพื่อทําการประเมนิผลตางๆ)

๗.๘ การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง
และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพยีงใด  และหรอืจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง

๗.๙ การประเมนิจะทําใหเกดิความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควร
จะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลอง
กับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มี
โครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือ
ใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลกิทิ้งเสยี
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1. นายณัฏฐภรณ  ยิ่งนคร สมาชิกสภาอบต. กรรมการ
2. นายพรชัย  จุลแกว สมาชิกสภาอบต. กรรมการ
3. นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ สมาชิกสภาอบต. กรรมการ
4. นางบุญเรยีบ อภวิันท ผูแทนประชาคม กรรมการ
5. นางมยุรี   สําเภาพล ผูแทนประชาคม กรรมการ
6. นายสมพร  ดสิโร ผูแทนประชาคม กรรมการ
7. นางยุราภรณ  ชุมเมฆ ผูแทนประชาคม กรรมการ
8. นายอนริุจน  ภูขวัญทอง หัวหนาสวนการบริหาร กรรมการ
9. นางนิศากร  สุขบําเพ็ญ หัวหนาสวนการบริหาร กรรมการ
10. นางจรรยา กมิฬิาร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นางอรุณ ี บุญคํา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

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

๘. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวน
ตําบลตําบลนาทราย
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สวนท่ี 2
ผลการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ได จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนา 3 ป(พ.ศ.2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชา
ชานในพื้นที่กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ปตอไป

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2549 (ฉบับที่2)  ขอ  13  (3) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละสองครั้ง  ภายในเดือน
เมษายน และตุลาคมของทุกป

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลนาทราย ไดดําเนนิการ ตามกระบวนการตดิตามดังนี้

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ประกอบดวย
ก. วสิัยทัศน ขององคการบรหิารสวนตําบลนาทราย

“คุณภาพชีวติด ีเกษตรอนิทรยีกาวหนา การศกึษามคีุณภาพ
ครบถวนโครงสรางพื้นฐาน  ธรรมาภบิาลเปนเลศิ”

ข.  พันธกจิ
1. สงเสริมสุขภาพและการใหบรกิารดานสาธารณสุขในทองถิ่น
2. เสรมิสรางความสงบเรยีบ ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิของประชาชน
3. พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 .สนับสนุนและสงเสรมิการประกอบอาชีพ การสรางรายไดและสวัสดกิารชุมชน
5. สงเสรมิและพัฒนาการเกษตรอนิทรยี
6. รักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม
7. พัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
8. จัดใหมแีละบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
9. สรางระบบบรหิารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภบิาล
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลนาทรายไดกําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาไว 8 ยุทธศาสตรดังนี้คอื
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

1.1 สงเสริมและพัฒนาการบรกิารดานสาธารณสุข
1.2 ดําเนนิการใหมกีารประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบรกิาร

ผูประกอบการ ตลาด โรงฆาสัตว
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการรักษาความสงบเรยีบรอยและการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย
แนวทางการพัฒนา

2.1 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 สนับสนุนการรักษาความสงบเรยีบรอยของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา

3.1 สรางจติสํานกึและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอม
3.2 เพิ่มประสทิธภิาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎกิูลและการบําบัดน้ําเสยี

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานชุมชนและสวัสดกิารสังคม
แนวทางการพัฒนา

4.1 สงเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง
4.2 สงเสรมิสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา

5.1 พัฒนาสงเสรมิอาชีพแกประชาชน
5.2 พัฒนาสงเสรมิ ระบบเกษตรแบบอนิทรยี

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา

6.1 สงเสรมิ สนับสนุนการศกึษาในทองถิ่นใหมปีระสทิธภิาพ คุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
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6.2 อนุรักษ ฟนฟู ประเพณวีัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถิ่น
6.3 สงเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมนันทนาการในทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

7.1 กอสราง ปรับปรุงบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการบรหิารจัดการองคกรและบุคลากรทองถ่ิน
แนวทางการพัฒนา

8.1 สรางระบบบรหิารจัดการที่ดมีคีุณภาพ โปรงใส
8.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารและการปฏบิัตงิานของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-
2562) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
ครึ่งปหลัง ตั้งแตเดือนเมษายน ถึง 30 กันยายน 2560 รวม 44 โครงการ จากโครงการใน
แผนพัฒนาประจําป 2560 จํานวน 129 โครงการ นําโครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ทัง้หมด 71 โครงการ งบประมาณ 7,934,095.00บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

คดิเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

1.ดานสาธารณสุข 2 229,618 1.60
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย

1 6,540 0.80

3. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 42,900 1.60
4. ดานชุมชนและสวัสดกิารสังคม 6 4,188,000 4.70
5. ดานเศรษฐกจิ 2 49,960 1.60
6. ดานการศกึษา 9 299,778 7.00
7. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 14 2,506,200 10.9
8. ดานการบรหิารจัดการองคกรและบุคลากรทองถิ่น 8 611,099 6.20

รวม 44 7,934,095 34.10
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รายละเอยีดโครงการที่ดําเนนิการมดีังนี้
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร/โครงการ
หนวยงานที่
รับผดิชอบ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการดําเนนิงานหนวยแพทยฉุกเฉนิ สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

221,508

2.โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

8,110

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรยีบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร/โครงการ
หนวยงานที่
รับผดิชอบ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ใหแกผูไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ
และอัคคภัีย

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

6,540

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร/โครงการ
หนวยงานที่
รับผดิชอบ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ตนทาง

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

42,900

2.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน(พยุง
ธรรม ค้ําไทย ถวายองคราชิน)ี

สํานักงานปลัด ไมใชงบประมาณ -
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชุมชนและสวัสดกิารสังคม

ยุทธศาสตร/โครงการ
หนวยงานที่
รับผดิชอบ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการสนับสนุนกจิกรรมชมรมผูสูงอายุ
(อบรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
นาทราย)

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

49,000

2.โครงการใหการสงเคราะหสงเสริมและสราง
อาชีพใหแกสตรี คนชรา ผูพิการ ผูดอยโอกาส
(พัฒนาศักยภาพผูพกิาร)

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

23,200

3.โครงการสงเสริมเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ,ผูพิการ
ผูตดิเช้ือเอดสในตําบลนาทราย

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

4,115,800

4.โครงการนาทราย อคาเดมฟีุตซอล ครัง้ที่ 1 สํานักงานปลัด อุดหนุนจาก พมจ. 38,300
5.โครงการสงเสริมสุขภาวะทักษะอาชีพของ
ผูสูงอายุตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

สํานักงานปลัด มศว. -

6.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกดิ

สํานักงานปลัด รัฐบาล -

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ

ยุทธศาสตร/โครงการ
หนวยงานที่
รับผดิชอบ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการฝกอาชีพชางในชุมชน สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

32,000

2.โครงการสงเสรมิการปลูกผักปลอดสารพษิ สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

17,960
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

ยุทธศาสตร/โครงการ
หนวยงานที่
รับผดิชอบ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการเปดอาคารเรียนศพด.ตํ าบล
นาทราย

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

26,800

2.โครงการจางเหมาแมบานของศพด.ตําบล
นาทราย

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

54,000

3.โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ใหกับโรงเรยีนในเขตพื้นที่ ตําบลนาทราย

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

186,000

4.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

6,278

5.โครงการสรางจติสํานกึโตไปไมโกง สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

7,800

6.โครงการสบืสานศลิปวัฒนธรรม สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

2,400

7.โครงการขนมไทยไชโย สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

1,000

8.โครงการแหเทยีนพรรษา สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

8,000

9.โครงการคัดแยกขยะ สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

7,500
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7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงานที่

รับผดิชอบ
แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการปรับปรุงไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหวยน้ําเย็น-แนวเขตตําบลนา
เคยีน หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

90,000

2.โครงการถมดินที่ตั้งกอสรางระบบประปา
หมูบานแบบบาดาลขนาดกลางบานปลายทา
หมูที่ 1ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

84,000

3.โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนสายยาง
เตี้ย-หนองบัว หมูที่ 5 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

16,200

4.โครงการบุกเบิกถนนสายบานนายไพบูลย-
บานนายสมบัติ หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

112,000

6.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบานลาง หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

199,000

7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยราชเจริญ แยก2 หมูที่ 1 ตําบล
นาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

189,000

8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยโชคดี หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

308,000

9.โครงการกอสรางบอน้ําบาดาลบานเหมือง
หัวทะเล หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

290,000

10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยอาจารย-นาชี หมูที่ 5 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

199,000

11.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาหมอ-บานนายเลียบ หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

246,000

12.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวัดน้ํ าสรง-วัตตาเณร หมูที่ 3 ตําบล
นาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

199,000

13.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมัสยดินุรุลมูฮารยีนีหมูที่ 3 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

262,000
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ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงานที่
รับผดิชอบ

แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

14.โครงการบุกเบิกถนนสายหนองลึก-หนอง
ไทร หมูที่ 6 ตําบลนาทราย

กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

312,000

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรทองถ่ิน
ยุทธศาสตร/โครงการ หนวยงานที่

รับผดิชอบ
แหลงที่มาของ
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จาย

1.โครงการบริหารจัดการสถานที่กลางศูนย
รวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางราชการสวน
ทองถิ่นอําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

95,035

2.โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

กองคลัง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

28,364

3.โครงการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่ กองคลัง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

-

4.โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลและแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย

กองคลัง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

228,900

5.โครงการจางเหมาบุคคลดําเนินงานกิจการ
ประปาและขยะมูลฝอย

กองคลัง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

126,000

6.โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต กองชาง เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

16,000

7.โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชใน
สํานักงาน

สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองชาง

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

103,800

9.โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองนครศรีฯ(โครงการประเพณีงานบุญสารท
เดอืนสบิ)

สํานักงานปลัด เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให

13,000
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สรุปผลการดําเนินงานท้ังปงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวนโครงการ

งบประมาณ(บาท)
คดิเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง
1.ดานสาธารณสุข 1 2 423,473 2.30
2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2 1 17,685 2.30

3. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 2 52,300 2.30
4. ดานชุมชนและสวัสดกิารสังคม 3 6 8,234,700 7.00
5. ดานเศรษฐกจิ - 2 49,960 1.60
6. ดานการศกึษา 6 9 795,988 11.60
7. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 9 14 4,099,115 17.80
8. ดานการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร
ทองถิ่น

6 8 853,474 10.90

รวม 28 44

รวมท้ังป 72 14,526,695 55.80
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สวนท่ี ๓
ผลการติดตามและประเมนิแผนพัฒนาตามแบบตัวบงชี้การปฏบิัติงาน

(Performance  Indicators)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลนาทราย ไดกําหนดเครื่องมือ
อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการตดิตามและประเมนิผล  เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ได
กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ  มคีวามจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล แบบ
รายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบท
ของทองถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ตําบลนาทราย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวางเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบการ
ตดิตามและประเมลิผลแบบตัวบงชี้การปฏบิัตงิาน (Performance  Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏบิัตงิาน
เปนเครื่องมอืที่ใชวัดผลการปฏบิัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซึ่งสามารถ

แสดงผลการวัดหรอืประเมนิผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปรมิาณ  เพื่อสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม
โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซึ่งตัวบงช้ีการปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
น้ําเขา (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการ
วเิคราะหการดําเนนิงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญ
ของตัวแบบบงช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)  ในการ
กําหนดตัวบงช้ี เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชตัวบงช้ีเหลานั้นในการ
ดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปาหมายใน
การปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในบางแผนงานอาจมีการ
กําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา  เพื่อใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นวาเปนไปตาม
แนวทางที่ไดวางไวหรือไม  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation)  เพื่อใหทราบ
รายละเอยีดของขอมูลที่จําเปน
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๒. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏบิัตงิาน
๒.๑ ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม

สําเร็จเพราะเหตใุดประชาชนที่มาขอรับบรกิารพอใจหรอืไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแล

กจิกรรมเหลานัน้จะหาวธิกีารแกไขปญหาที่จะเกดิขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุด
แลวก็ตาม ผลการประเมนิตัวช้ีวัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให
การปฏบิัตงิานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล

๒.๓ เพื่อนําไปสูการพัฒนาวธิกีารปฏบิัตขิององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดขีึ้น
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเป นเกณฑ

พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดย
คาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เปน
ธรรม
๓. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏบิัตงิาน

๓.๑ เพื่อใหทราบถงึประสิทธภิาพของการจัดทําแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อใหทราบถงึผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติ
๓.๓ เพื่อใหทราบถงึผลกระทบของการดําเนนิโครงการ

๔. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัตงิาน
๔.๑ กําหนดตัวบงช้ีการปฏบิัตงิาน
๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมนิตัวบงช้ี
๔.๓ ดําเนนิการประเมนิตามตัวบงช้ี
๔.๔ สรุปผลการประเมนิตามตัวบงช้ี

ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏบิัตงิาน
๔.๑ การกําหนดตัวบงชี้การปฏบิัตงิาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  ดังน้ี

(๑) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) ดังน้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑ : ขัน้ตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร (๕ คะแนน)

ตัวบงช้ีที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร (๕ คะแนน)
(๒) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖2)

ตัวบงช้ีที่ ๓ : ขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป (๕ คะแนน)

ตัวบงช้ีที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามป (๕ คะแนน)
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(๓) การนําแผนไปปฏบิัติ
ตัวบงช้ีที่ ๕ : การดําเนนิโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบงช้ีที่ ๖ : ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดําเนนิโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  ดังน้ี
คะแนน ๓๐ คะแนน = ดมีาก
คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอใช
ต่ํากวา ๒5 = ตองปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เกณฑตัวชี้วัด : มกีารดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

 มกีารดําเนนิการครบทุกขัน้ตอน (๑๐ ขัน้ตอน) ได ๕ คะแนน
 มกีารดําเนนิการ ๘ – ๙ ขัน้ตอน ได ๔ คะแนน
 มกีารดําเนนิการ ๖ – ๗ ขัน้ตอน ได ๓ คะแนน
 มกีารดําเนนิการไมถงึ ๖ ขัน้ตอน ไมไดคะแนน

ผลการตดิตามและประเมนิ
ตัวบงชี้ที่ ๑ : ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนทีไ่ด ๕  .

ลําดับที่ การดาํเนนิการ มกีารดาํเนนิการ
(ใสเครื่องหมาย)

๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจดัประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวสิาหกจิท่ี
เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็น
การพัฒนา  และประเด็นท่ีเกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลอืทางวชิาการ  และแนวทาง
ปฏบัิตท่ีิเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา



๒ คณะกรรมการมกีารกาํหนดแนวทางการพัฒนา 
๓ คณะกรรมการไดนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผน

ชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา


๔ มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตร 
๕ มกีารเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถิ่น 
๖ มกีารพจิารณาแผนชุมชนท่ีเกนิศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร 
๗ มกีารจัดลําดับความสาํคัญของโครงการ 
๘ มกีารประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 
๙ มกีารประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณารางแผนยุทธศาสตร 

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดทันภายในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มกีารดาํเนนิการครบ ๑๐ ข้ันตอน
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ตัวบงชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร
เกณฑตัวชี้วัด : มกีารดําเนินการตามประเด็นการพจิารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕
คะแนน

 ประเด็นการพจิารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน
 ประเด็นการพจิารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน
 ประเด็นการพจิารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน
 ประเด็นการพจิารณาต่ํากวา ๘๐ คะแนน ไมไดคะแนน
ผลการตดิตามและประเมนิ

ตัวบงชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร
คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได ๕ .

แผนพัฒนา การตดิตามและประเมนิ คะแนนประเมนิ คะแนนที่ได
แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

การประเมนิคุณภาพ
ของแผน

๑๐๐ คะแนน ๕

รายละเอียดผลการประเมนิคณุภาพของแผน
แนวทางการพจิารณาคณุภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ขององคการบรหิารสวนตําบลตําบลนาทราย
ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด

๑.  ขอมูลสภาพทัว่ไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ ๑๐
๒. การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ ๒๕
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๕
๓.๑ วสิัยทัศน (๕) (๕)
๓.๒ พันธกจิ (๕) (๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐)
๓.๔ เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร (๕) (๕)
๓.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕)
๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) (๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) (๑๕)

รวม ๑๐๐ ๑๐๐
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ตัวบงชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เกณฑตัวชี้วัด : มกีารดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

 มกีารดําเนนิการครบทุกขัน้ตอน (๑๐ ขัน้ตอน) ได ๕ คะแนน
 มกีารดําเนนิการ ๘ – ๙ ขัน้ตอน ได ๔ คะแนน
 มกีารดําเนนิการ ๖ – ๗ ขัน้ตอน ได ๓ คะแนน
 มกีารดําเนนิการไมถงึ ๖ ขัน้ตอน ไมไดคะแนน

ผลการตดิตามและประเมนิ
ตัวบงชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได ๕ .

ลําดับที่ การดําเนินการ มกีารดําเนินการ
(ใสเครื่องหมาย
)

๑ กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสอื ตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



๒ มผูีเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน 
๓ มกีารกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดรวมทัง้
วสิัยทัศน  พันธกจิ  จุดมุงหมาย



๔ มกีารทบทวนแผนพัฒนา 
๕ มกีารเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น 
๖ มกีารพจิารณาแผนชุมชนที่เกนิศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา 
๗ มกีารจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
๘ มกีารดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําราง

แผนพัฒนา


๙ มกีารประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณารางแผนพัฒนา 
๑๐ ผูบรหิารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๙


มกีารดําเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน
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ตัวบงชี้ท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามป
เกณฑตัวชี้วัด : มกีารดําเนนิการตามประเด็นการพจิารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

 ประเดน็การพจิารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน
 ประเดน็การพจิารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน
 ประเดน็การพจิารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน
 ประเดน็การพจิารณาต่าํกวา ๘๐ คะแนน ไมไดคะแนน

ผลการตดิตามและประเมนิ
ตัวบงชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามป

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนทีไ่ด ๔

แผนพัฒนา การตดิตามและประเมนิ คะแนนประเมนิ คะแนนทีไ่ด
แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

การตดิตามและประเมนิผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ

๙7 คะแนน ๔

รายละเอียดผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการสาํหรบัแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ ๑๐
๒. การประเมนิผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ ๑๐ ๙
๓. การประเมนิผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ ๑๐ ๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ ๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐ ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ ๕
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมคีวามเหมาะสมกับโครงการ ๓ ๓
๕.๔ เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชัดเจนนาไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง ๕ ๕
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป (๓ ป) ๓ ๓
๕.๖ งบประมาณมคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๔ ๔
๕.๗ มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวธีิการงบประมาณ ๕ ๕
๕.๘ มงีบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง ๓ ๓
๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ ๕ 4
๕.๑๐ มกีารกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ๕ ๕
๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ ๔ ๔
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ ๕ ๕
๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ ๕
๕.๑๔ หนวยงานรับผดิชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓

รวม ๑๐๐ ๙7
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ตัวบงชี้ที่ ๕ : การดําเนินโครงการ

เกณฑการประเมนิ : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ดําเนนิการไดมากกวารอยละ ๕๐ ได ๕ คะแนน
 ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐ ได ๔ คะแนน
 ดําเนนิการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ได ๓ คะแนน
 ดําเนนิการไดต่ํากวารอยละ ๓๐ ไมไดคะแนน

ผลการตดิตามและประเมนิ
ตัวบงชี้ที่ ๕ : การดําเนินโครงการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได 3 .

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ

รอยละ คะแนน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๒)

44 34.00 3

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

63 48.90 4

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

71 39.50 3

การดําเนนิงานจรงิ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 (ระหวางวันที่ 1เมษายน ถงึ
30 กันยายน 2560)

44 34.10 3

หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาสามป (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ตัวบงชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดําเนินโครงการ

เกณฑการประเมนิ : ผลกระทบหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ไมมผีลกระทบ ได ๕ คะแนน
 มผีลกระทบ ๑ โครงการ ได ๔ คะแนน
 มผีลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได ๓ คะแนน
 มผีลกระทบมากกวา ๓ โครงการ ไมไดคะแนน

ผลการตดิตามประเมนิ
ตัวบงชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดําเนินโครงการ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได ๕ .

โครงการที่ดําเนินการ จํานวน
โครงการ

ผลกระทบ

โครงการที่ดําเนนิการ
(เมษายน ๒๕60 ถงึ กันยายน ๒๕๖๐)

- ไมมผีลกระทบ ๕

๔.๔ สรุปผลการประเมนิตัวบงชี้
ลําดับที่ ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

๑ ขัน้ตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ 5
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ๕ 5
๓ ขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ๕ 5
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามป ๕ 4
๕ การดําเนนิโครงการ ๕ 3
๖ ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดําเนนิโครงการ ๕ 5

รวมคะแนน ๓๐ 27
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ขอคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบงช้ีการปฏบิัตงิาน  คะแนนที่ได 27 คะแนน  ซึ่งคะแนน ได

เพิ่มขึ้นใน ตัวบงช้ีที่ ๕ การดําเนนิโครงการ จากเดมิได ๐ คะแนน เปน 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
คะแนน
เนื่องจากในครึ่งปหลังมีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งหากสรุปผลการดําเนินงานทั้ง
ปงบประมาณ 2560 จะพบวา มจํีานวนทัง้หมด 72 โครงการ คดิเปนอัตราสวน รอยละ 55.80 จาก
จํานวนโครงการทั้งหมดซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสามป (พ.ศ.2560-2562) โดยนับเฉพาะป
พ.ศ.2560 ซึ่งมีบางโครงการกิจกรรม เปนโครงการที่ไมใชงบประมาณหรือไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานอื่น หรือมีการโอนงบประมาณมาตั้งจายเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกประชาชน แตอยางไรก็ตาม การดําเนินโครงการจาก
แผนยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก ทัง้นี้ ก็มสีาเหตุจากงบประมาณซึ่งมจํีากัด

ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายบรรลุเปาหมายที่กําหนด

เอาไวในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผูบริหารวางแผนการดําเนินโครงการ ในปงบประมาณหนา(2561)ให
เครงครัด เนื่องจากในครึ่งปงบประมาณหลัง องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการไดรอยละ
34.10 ซึ่งแมเพิ่มขึ้นจากครึ่งปงบประมาณแรกที่ดําเนนิการไดเพียง ๒๑.70 แตเมื่อสิ้นปงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
ไดเพียงในระดับหนึ่ง เทานั้นซึ่งก็ยังไมครบถวนสมบูรณ สงผลกระทบใหการตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดไมครบถวน จึงตองควรใหมีการวางแผนการพัฒนาใหครอบคลุมและครบถวน โดย
อาจจะมีการกระจายงบประมาณใหทั่วถึง หรือ พิจารณาตามความจําเปนและเรงดวน ทั้งนี้ตองอยู
ภายใตความตองการและประโยชนสวนรวมของพี่นองประชาชนตําบลนาทรายในเรื่องนัน้ๆดวย

--------------------
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แบบตัวบงชี้การปฏบิัติงานรายโครงการ
(การตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ชื่อโครงการ : ......................................................................................................................

ผูรับผดิชอบโครงการ : ช่ือ-สกุล ..........................................ตําแหนง ..........................................

สังกัด : สํานัก/กอง...........................................................................................................................

คําอธบิาย : ใหใสเครื่องหมาย ในชองที่เลอืก
ลําดับ

ที่
ประเด็นการประเมนิ (ตัวบงชี้) ใช ไมใช

๑ เปนโครงการที่ประชาคมทองถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจาก
แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) ที่เกนิศักยภาพของชุมชน

๒ เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนา
๓ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบล
๔ ไดดําเนนิโครงการ
๕ ดําเนินโครงการตามหวงเวลาที่กํ าหนดเอาไว ในแผนการ

ดําเนนิงาน
๖ งบประมาณเพยีงพอในการดําเนนิโครงการ
๗ กลุมเปาหมายรอยละ ๕๐ ขึ้นไดรับประโยชน
๘ การเบกิจายงบประมาณไดรอยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙ มผีลกระทบหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้นในการดําเนนิโครงการ

โปรดระบุผลกระทบ .................................................................
...................................................................................................

๑๐ ความพงึพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ ๕๐ ขึ้นไป

**************************
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สวนท่ี 4
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
ทองถิ่น ดําเนนิการวเิคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  ในระดับหมูและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และรวมทัง้ตําบล  อําเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปด
มากกวาระบบปดในปจจุบัน การวเิคราะหสภาพแวดลอมเปนการวเิคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมมดีังนี้

๑. ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มี

ผลกระทบตอทองถิ่น  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม
วเิคราะหเพื่อใหเกดิการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการ
และแกไขปญหาที่เกดิขึ้น ซึ่งมรีายละเอยีดผลการวเิคราะหดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
(๑) มีองคกรภาครัฐอยูใกลพื้นที่  เชน  อําเภอ เกษตรอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ ศูนย

ประสานงานองคการบริหารสวนจังหวัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล สาธารณสุขอําเภอ
เปนตน

(2) มสีถานศกึษาระดับประถม และมัธยม ในพื้นที่
(๒) มเีสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกจิ
(๓) มรีะบบบรกิารพื้นฐานจากหนวยงานเอกชนและรัฐวสิาหกจิ ดังนี้

โทรศัพท/อนิเตอรเน็ต TOT  CAT  AIS เปนตน
(๔) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เชน  โครงการตําบลละ ๕ ลาน  หมูบานละ ๒ แสน

โครงการ9101 ซึ่งทําใหประชาชนในพื้นที่ มอีาชีพและรายไดเสรมิ
(๕) มศูีนยดํารงธรรมระดับอําเภอ  ระดับทองถิ่น

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
(๑) มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหวาง องคการบริหารสวนตําบลนาทรายกับ

องคการบรหิารสวนตําบลนาเคยีน เทศบาลตําบลทางิ้ว เชน การทําเขื่อนกั้นน้ําเต็ม ถนน  ยังไมสามารถ
ดําเนนิการไดเปนตน

(2) ปจจุบันองคการบรหิารสวนตําบลตําบลนาทราย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
กลาง มงีบประมาณจํากัดเมื่อเทยีบกับภารกจิหนาที่ตางๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
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องคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถิ่น  นโยบายจังหวัด
และนโยบายรัฐบาล

๒.  ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมนิและกรองปจจัยหรอืขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัย

ใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดย
คณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน โอกาส  ขอจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วเิคราะหดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
(๑) ประชาชน  ผูนําชุมชน มคีวามพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง
(๒) ชุมชนเขมแข็งไดรับการบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน
(๓) ประชาชนยังยดึมั่นในขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวัฒนธรรมทองถิ่น
(๕) มตีลาดสดของเอกชน ๑ แหง
(๖) ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว เลี้ยงสัตว  ฯลฯ
(๗) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง  สังกัดองคการบรหิารสวนตําบลตําบลนาทราย
(๘) มกีารประสานความรวมมอืระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพื้นที่
(๙) มคีวามสงบไมคอยจะมปีญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพษิ
(๑๐) มีการแบงเขตการปกครองเปน 6 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบล

นาทราย ประกอบดวย  ตัวแทนของประชาชนในหมูบานเปนคณะกรรมการ
(๑๑) ผูนําชุมชนใหความรวมมอืในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๒) มรีะบบประปาเพิ่มขึ้นทําใหมนี้ําใชอุปโภคบริโภคเพียงพอแตไมตลอดทั้งป เนื่องจาก

มผูีขอใชบรกิารเพิ่มขึ้นทุกป
(๑๓) องคการบริหารสวนตําบลตําบลนาทราย มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน
(๑๔) มวีัด 3 แหง
(๑5) องคการบริหารสวนตําบลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสาร
(๑6) มกีองทุนในหมูบาน มกีองทุนสวัสดกิารชุมชน มกีลุมอาชีพตางๆ
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(17) ตําบลอยูใกลเมือง มีเสนทางคมสายหลักผานกลางตําบลทําใหสะดวกในการ
คมนาคม

๒.๒ จุดออน (W : Weakness)
(๑) ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพยีงอยางเดียวทําให

ขาดรายได
(๒) ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนนิการดานเศรษฐกจิของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง
(๓) ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภคและเพื่อการเกษตรไมเพยีงพอ
(๔) ขาดสถานศกึษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล
(5) องคการบริหารสวนตําบลตําบลนาทราย ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน

เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานสาธารณสุข ดานกฎหมาย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือ
ไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด ทําใหบุคลากรไมไดรับการพัฒนาในดานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับ
ภาระงานอยางตอเนื่อง ในขณะที่ตองปฎบิัตใินภาระกจิอื่นดวย

(๘) ไมมตีลาดสดที่ดําเนนิการโดยองคการบรหิารสวนตําบล
(๙) ที่ดนิมรีาคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก
(10) ดานสิ่งแวดลอมมีขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของสถานบริการ เชน ตลาด

สนามชนโค
********************************
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สวนท่ี 5
การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป(พ.ศ.2561-2564)

ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น4ป ไดดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2559  โดยไดกําหนดแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ซึ่งเปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจาย ตามแนวทางดังนี้

1.แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบรหิารสวนตําบลนาทราย

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐
๒. การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)
๓.๔ วสิัยทัศน (๕)
๓.๕ กลยุทธ (๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)
๓.๗ จุดยนืทางยุทธศาสตร (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)
๓.๑๐ ผลผลติ/โครงการ (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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สรุปผลการประเมนิ
ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี
ได

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมอืง/
การปกครอง เชนเขตการปกครอง การเลอืกตัง้ ฯลฯ

๒๐
(๓)

18.55
3.00

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

(๒) 1.91

(๓ ) ข อมู ล เ ก่ี ยว กับสภาพทางสั งคม  เช น  การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห
ฯลฯ

(๒) 1.82

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(๒) 1.82

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

(๒) 1.73

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณแีละงานประจําป ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน
สนิคาพื้นเมอืงและของที่ระลกึ ฯลฯ และอื่น ๆ

(๒) 1.91

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ

(๒) 1.82

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรอืการใชขอมูล จปฐ.

(๒) 1.82

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนนิการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด
รวมทํา รวมตัดสินใจรวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

(๓) 2.73
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) การวิ เคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิและ Thailand ๔.๐

๑๕
(๒)

13.91
1.82

(๒) การวเิคราะหการใชผังเมอืงรวมหรอืผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกดิข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น

(๑) 1.00

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถิ่น เปนตน

(๒) 1.91

(๔) การวเิคราะหทางเศรษฐกจิ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ
สภาพทางเศรษฐกจิและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน

(๒) 1.82

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิด ข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(๒) 1.82

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysisที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

(๒) 1.73

(๗) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการปญหา การกําหนดวัตถุประสงค เพื่อ
แกไขปญหา

(๒) 1.82

(๘) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมนิประสทิธผิลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชงิคุณภาพ

(๑) 1.00

(๙) ผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐
เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการ
ดําเนนิงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–
๒๕๖๐

(๑) 1.00
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและ Thailand ๔.๐

๖๕
(๑๐)

61.00
9.36

๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิและ Thailand ๔.๐

(๑๐) 9.36

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวดั สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิแผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลัก ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
และ Thailand ๔.๐

(๑๐) 9.64

๓.๔ วสิัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน

(๕) 4.91

๓.๕ กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือ แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดําเนนิการใหบรรลุวสิัยทัศนนัน้

(๕) 4.73

๓.๖ เปาประสงคของแต
ละประเดน็กลยุทธ

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕) 4.73

๓.๗ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร(Positioning)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(๕) 4.64
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เ กิดจาก
เปาประสงค  ตัว ช้ีวัดคา เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกลาว

(๕) 4.73

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๕) 4.73

๓.๑๐ ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปน
ชุด กลุมหรอือันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อ
นําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน

(๕) 4.18

รวมคะแนน ๑๐๐ 93.45
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2.แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบรหิารสวนตําบลนาทราย

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐
๒. การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ ๑๐
๓. การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชัดเจนนําไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง (๕)
๕.๔ โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาติ
(๕)

๕.๖ โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรอืการเสริมสรางใหประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง

ยั่งยนื ภายใตหลักประชารัฐ
(๕)

๕.๙ งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕)
๕.๑๐ มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวธิกีารงบประมาณ (๕)
๕.๑๑ มกีารกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๑. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวเิคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ใชการวเิคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demandและ
Trendปจจัยและสถานการณการเปลีย่นแปลงที่มผีลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ , ดานสังคม , ดาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม)

๑๐ 9.82

๒. การประเมนิผลการ
นําแผนพฒันาทองถิ่นส่ีป
ไปปฏบิัตใินเชิงปรมิาณ

๑)การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไว
เทาไหร จําวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสทิธภิาพ(Efficiency)ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่
ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative)

๑๐ 7.82

๓. การประเมนิผลการ
นําแผนพฒันาทองถิ่นส่ีป
ไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ

๑)การประเมนิประสทิธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจ
หนาที่หรอืไม ประชาชนพงึพอใจหรอืไม สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ การดําเนนิการ
ตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏบิัตริาชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรอืหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

๑๐ 9.55

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพฒันา

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่ เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(integration) กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มพีื้นที่ตดิตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ  ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

๑๐ 9.55
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด

๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวสิัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดไว ชื่อ
โครงการมคีวามชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต

๖๐
(๕)

56.73
5.00

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มคีวามเปนไปไดชัดเจนมลีักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕) 4.91

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มคีวามชัดเจน
นําไปสูการตัง้งบประมาณได
ถูกตอง

สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน
เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมาย มีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คอืกลุมเปาหมายหลัก ใครคอืกลุมเปาหมายรอง

(๕) 4.73

๕.๔ โครงการมคีวาม
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป

โครงการสอดคลองกับ (๑ ) ความ ม่ันคง (๒ ) การสร า ง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหเกดิความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยนื

(๕) 4.64
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ประเด็นการพจิารณา
(ตอ)

รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มคีวาม
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม
แหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยดึเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมภิาคและความเปนเมอืง (๕) การสรางความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอ (๖)การบริหาร
ราชการแผนดนิที่มีประสทิธภิาพ

(๕) 4.73

๕.๖ โครงการมคีวาม
สอดคลองกับ Thailand
๔.๐

โครงการมลีักษณะหรอืสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอยไดมาก เชน (๑)เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มดวยวิทยาการ
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวจัิยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรยีบเชงิเปรียบเทียบ
เชนดานเกษตร เทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ

(๕) 4.73



-๔๙-

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹ÒÊÒÁ»� (¾.È.2560-2562) ¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ�Ç¹µíÒºÅ¹Ò·ÃÒÂ
ÃÍº»ÃÐ¨íÒà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ – ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
๕. โครงการพัฒนา (ตอ)
๕.๗โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน

(๕) 5.00

๕.๘โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ภายใต
หลักประชารัฐ

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการ
เองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่
ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(LSEP)

(๕) 4.55

๕.๙งบประมาณ มคีวาม
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)ความยุติธรรม (Equity) (๕)
ความโปรงใส (Transparency)

(๕) 4.73

๕.๑๐มกีารประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวธิกีาร
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาด
เคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ

(๕) 4.45

๕.๑๑มกีารกําหนดตัวชี้วัด
(KPI) และ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได
(measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency)
ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกดิที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(๕) 4.64

๕.๑๒ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค ควร
คํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕)สงผลตอการบงบอกเวลาได

(๕) 4.64

รวมคะแนน ๑๐๐ 93.45
*ผลคะแนน ตารางคํานวณคะแนนปรากฎในภาคผนวก
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สวนท่ี 6
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขอเสนอแนะ

รอบเดอืนเมษายน ๒๕๖๐
(ระหวางเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถงึ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑. ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑.๑ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง สรุปไดดังนี้

(๑)  ตัวบงช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ได ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ
ดําเนนิการครบทุกขัน้ตอน (รายละเอยีดดูสวนที่ ๓ หนา 29)

(๒) แบบที่ ๑ : การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมกีารดําเนนิการครบทุกขัน้ตอน (รายละเอยีดดูสวนที่ 3 หนา 29)

๑.๒ ผลการประเมนิคุณภาพแผนยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้
(๑) ตัวบงช้ีที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได 4 คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสวนที่ ๓

หนา 30)
(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา ได ๑๐๐ คะแนนเต็ม (รายละเอยีดดูสวนที่ 3 หนา 30)
๒. ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

๒.๑ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความถูกตอง สรุปไดดังนี้
(๑)ตัวบงช้ีที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ได ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ

ดําเนนิการครบทุกขัน้ตอน  (รายละเอยีดดูสวนที่ ๓ หนา 31)
๒.๒ ผลการประเมนิคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้

(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาสามป เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ได ๙7 คะแนน (รายละเอียดดู
สวนที่ 3 หนา 32)

(๒)ตัวบงช้ีที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามป ได ๔ คะแนน(รายละเอยีดดูสวนที่ ๓ หนา๓2)
๒.๓ ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป

(๑) แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา (รายละเอยีดสวนที่ 2 หนา 20)โดยสรุปไดดังนี้

 โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 129 โครงการ
 โครงการที่บรรจุขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 71โครงการ
 คดิเปนรอยละ 55.10 ของแผนพัฒนาสามป
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(๒)  ตัวบงช้ีที่ ๕ : การดําเนนิโครงการ ได 3 คะแนน (รายละเอยีดดูสวนที่ ๓ หนา 33)
๓. ผลการตดิตามและประเมนิผลกระทบหรอืความเสยีหายที่เกดิขึ้น

๓.๑ ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดําเนินโครงการ
(1) ตัวบงช้ีที่ ๖ : ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดําเนนิโครงการ  ได ๕ คะแนนเต็ม

เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดําเนินโครงการ (รายละเอยีดดูสวนที่ ๓ หนา 34)
4.  ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอม

4.๑ ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
องคการบริหารสวนตําบลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู

ใกลพื้นที่  ประชาชนสามารถติดตอไดสะดวก  มีเสนทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจาก
หนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก
คอื มพีื้นที่ตดิกับเขตเทศบาลทําใหไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม เชน ปญหาบอขยะ

4.๒ ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอม

ที่จะใหความรวมมอื ชุมชนเขมแข็งไดรับการบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน  ยึดยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี  แตก็มีจุดออน  คือ ประชาชนยากจน
เลนการพนัน ไมมีอาชีพเสริม รวมกลุมกันยาก สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร และ
รับจางเพยีงอยางเดยีวทําใหขาดรายได  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม
เพยีงพอ มปีญหาน้ําหลากน้ําทวมในฤดูมรสุม

5. การตดิตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)
การตดิตามคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) สรุปผลไดดังนี้
5.1 การพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ปขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ไดคะแนน 93.45 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน
5.2 การพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

ขององคการบรหิารสวนตําบลนาทราย ไดคะแนน 93.45 คะแนน จากคะแนน รวม 100 คะแนน
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๖. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการขององคการบรหิารสวนตําบล มดีังน้ี
ลําดับที่ โครงการ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

๑. โครงการเสรมิสรางพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุตําบลนาทราย

ในการจัดกิจกรรม ไมสามารถจัด
กิจกรรมไดรอบดาน ไดตรงตาม
ความตองการของผูเขารวมกจิกรรม

งบประมาณไมเพยีงพอ จํานวน
สมาชิกมีจํานวนมาก แตงบในการ
จัดกจิกรรมมนีอย

ควรจัดสรรงบประมาณให
เหมาะสมกบัชนดิของการจัด
กจิกรรม ที่ตรงและพอเพยีงตอ
ความตองการของผูสูงอายุ

๒. โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลและ
แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสนิของ
องคการบรหิารสวนตําบลนาทราย

ผูปฎบิัตงิานไมชํานาญพื้นที่ ผูปฎบิัตงิานไมมคีวามชํานาญเฉพาะ
ดาน

ควรมกีารฝกอบรม หรอืศกึษา
ดูงานดานนี้เพิ่มเติม

๓. โครงการสรางจิตสํานกึโตไปไมโกง ดําเนนิกจิกรรมไดเฉพาะกับเด็กใน
ศพด. ไมสามารถขยายกจิกรรมไป
ในชวงประถมศกึษาได

ระเบยีบบางอยางไมเอื้ออํานวย
เนื่องจากไมมกีารกําหนดเปน
หลักสูตรที่ชัดเจน และอยูนอกเหนอื
อํานาจหนาที่

ควรมกีารประสานการ
ดําเนนิงานระหวางอบต. และ
โรงเรยีนในเขตพื้นที่
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7.ปญหาอุปสรรคในการบรกิารประชาชน
ปญหา
(๑) ชวงฤดูแลงน้ําลดลงและมปีรมิาณนอยไมเพยีงพอทัง้ในลําคลองและระบบประปาของอบต.
(๒) องคการบริหารสวนตําบลไมมสีถานที่และอุปกรณในการกักเก็บน้ํา
อุปสรรค
(๑) ไมสามารถนําน้ําจากแหลงน้ําในพื้นที่ เชน จากบอดนิรางมาใชประโยชนในฤดูแลงได
(๒) ไมมสีถานที่ในการกอสรางระบบประปาเพิ่มเตมิ
(3) เจาหนาที่ผูปฏบิัตงิานไมมทีักษะความรูในงานที่ปฎบิัตงิาน
ขอเสนอแนะ
(๑) เห็นควรพจิารณาประชาสัมพันธใหประหยัดน้ํา และชวยกันดูแลระบบประปา
(๒) ควรสงเจาหนาที่ไปอบรมหรอืจัดใหมเีจาหนาที่ที่มคีวามรูเฉพาะทาง

๘. ปญหาและอุปสรรคในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  มดีังน้ี
ปญหา
๑) องคการบรหิารสวนตําบลบรรจุโครงการ/กจิกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ 55.10 ไมถงึ

รอยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาสามป
๒) องคการบรหิารสวนตําบลสามารถดําเนนิโครงการ/กจิกรรมที่ตัง้ไวในแผนพัฒนาสามป ใน

ครึ่งปหลัง ได 44 โครงการ คดิเปนรอยละ 34.10
อุปสรรค
๑) องคการบรหิารสวนตําบลมปีญหา ความตองการที่จะตองดําเนนิการอยูเปนจํานวนมาก
๒) องคการบรหิารสวนตําบลมงีบประมาณที่จํากัด
ขอเสนอแนะ
๑) เห็นควรพจิารณาโครงการที่มคีวามจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๒) เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการที่ตั้งไวในขอบัญญัติใหไดมากวารอยละ ๙0 ของ

แผนพัฒนาสามป
9.สรุปขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย และคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลนาทราย

1. งบประมาณมไีมเพยีงพอในการดําเนนิงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ เนื่องจากภารกิจมาก
แตงบประมาณของ อบต.มจํีากัด

2. โครงการที่ไดดําเนนิการตามแผนพัฒนาสามปมนีอย
3. งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ มีนอย
4. การประชาสัมพันธของ อบต.ยังไมทั่วถงึ

/5. ไม....
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5. ไมสามารถดําเนนิการไดตามแผนการดําเนินงานหรือตามที่ตัง้ไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป

6. ควรมีการเสนอโครงการตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนแกราชการ และประชาชนไปยังสวน
ราชการ  หนวยงาน องคกรตางๆเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดวย

7. ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ควรเสนอโครงการที่มคีวามจําเปนเรงดวน และเอกสาร
สทิธถิูกตอง กอนบรรจุในแผนพัฒนาสามป

8. ควรมกีารจัดทําวารสารเผยแพรการปฏบิัตงิานของ อบต.ใหประชาชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง

9. ในการดําเนนิการจัดทําโครงการ/กจิกรรมตาง ควรมกีารเสนอรายงานผลการดําเนนิการ
ทุกโครงการ/กจิกรรม เพื่อ รับทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในโครงการนัน้ๆ ซึ่งจะ
ทําใหสามารถหาวธิแีกไขปญหาอุปสรรคตางๆได ทําใหการดําเนนิงานพัฒนาตําบลนาทราย
เกดิประสทิธภิาพ บรรลุเปาหมายเกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชน

10. ทุกสวนราชการควรใหความรวมมอื พจิารณาโครงการตางๆที่เหมาะสม และอยูใน
ภาระหนาที่ ที่ตองปฎบิตัเิพื่อใหเกดิประโยชนตอประชาชน

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



ภาคผนวก



ภาคผนวก หนา้ 1

กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล

คําชี้แจง : แบบท่ี  1  เปนแบบประเมนิตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทํา
การประเมนิและรายงานทุก ๆ  คร้ัง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาสามปแลว
ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบรหิารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวดั
นครศรธีรรมราช

ประเด็นการประเมนิ
มี

การดําเนนิงาน
ไมมี

การดําเนนิงาน
สวนท่ี  1  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น
1.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2. มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.  มกีารจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
4.  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
5.  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
6. มคีณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพจิารณารางแผน

พัฒนาสามป


สวนที่  2 การจัดทาํแผนการพัฒนาทองถิ่น
7.  มกีารรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล 
8.  มกีารเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน 
9. มกีารวเิคราะหศักยภาพของทองถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมนิสถานภาพ

การพัฒนาทองถิ่น


10. มกีารกาํหนดวสิัยทัศนและภารกจิหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น



11. มกีารกําหนดวสิัยทัศนและภารกจิหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



12. มกีารกําหนดจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื 
13. มกีารกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
14. มกีารกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15. มกีารกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวดั 
16. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
17. มกีารจัดทาํบัญชีกลุมโครงการในแผนแผนพัฒนาสามป 
18. มกีารกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
19. มกีารทบทวนแผนพัฒนาสามปทุกปหรอืไม 

แบบ 1 แบบกํากับการจัดทาํแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กรอบและวิธกีารในการและเครื่องมอืท่ีใชในการติดตามและประเมนิผล
1.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่  1    การพัฒนาดาน...............................

1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ สํารวจความคดิเห็น......คน

ประเด็น
คะแนนความพงึพอใจ

(เต็ม 10 คะแนน)
1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2)  มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
3)  มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ /กิจกรรม
4)  มกีารรายงานผลการดาํเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ /กิจกรรม
6)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7)  ผลการดําเนนิโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน
8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ /กิจกรรม

ภาพรวม

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลอืก

ตัวชี้วัดท่ีเลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

1.
2.
3.

3. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการ
ดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5
แสดงวาผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ
10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบ
ผลสําเร็จมากที่สุด
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4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลอืก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อ
หนวยที่วัดเพิ่มแสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑใน
การพิจารณาจะพิจารณาวา หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่ม
แสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด แตหากวาหนวยวัดเทาเดิม หรือลดลง แสดงวา
อปท.ไมสามารถดําเนนิงานไดตามแผน
ตารางแสดงจํานวนความถ่ี และรอยละของระดับความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม
จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอย
ละ

1)  มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวน
รวมในโครงการ /กิจกรรม

12 20 44 73.30 4 6.70 60 100

2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู
ขอมูลของโครงการ /กิจกรรม

11 18.30 46 76.70 3 5.00 60 100

3)  มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม

11 18.30 43 71.66 6 10.00 60 100

4)  มกีารรายงานผลการดาํเนนิงานของ
โครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ

10 16.70 43 71.66 7 11.70 60 100

5)  มคีวามโปรงใสในการดําเนนิโครงการ
/กิจกรรม

9 15.00 42 70.00 9 15.00 60 100

6)  การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด

34 56.7 25 41.70 1 1.70 60 100

7)  ผลการดําเนนิโครงการ /กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา

18 56.70 40 66.70 2 3.30 60 100

8) การแกไขปญหา และการคอบสนอง
ความตองการของประชาชน

21 35.00 35 58.30 4 6.70 60 100

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการ
ดําเนนิโครงการ /กิจกรรม

14 23.30 43 71.66 3 5.00 60 100

คาเฉล่ียระดับความพงึพอใจในภาพรวม รอยละ 25.90 รอยละ 66.90 รอยละ  7.20 60 100

เกณฑการพจิารณา : หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนนิงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนท่ีพอใจปานกลางและ
พอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนด
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ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 8
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 9
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

8

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 7
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

9

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 9

ภาพรวม 67

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

การจัดตัง้ชุดปฎบิัตกิารแพทยฉุกเฉนิ ชุด - 1 +1
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ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรยีบรอยและการปองกันบรรเทาสา
ธารณภัย
1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 8
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 8
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 7
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

8

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

8

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8

ภาพรวม 64

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

จํานวนอุบัตเิหตุในชวงเทศกาลในเขตพื้นที่ตําบล
นาทราย

ครัง้ 2 - -2
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ยุทธศาสตรที่  3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 8
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 8
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

8

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

9

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8

ภาพรวม 65

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

ครัวเรอืนเกดิการคัดแยกขยะ ครัวเรอืน - 250 +250
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ยุทธศาสตรที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานชุมชนละสวัสดกิารสังคม
1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 9
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 8
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 9
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

8

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 10
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

8

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8

ภาพรวม 68

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

ผูสูงอายุไดรวมกจิกรรมที่เกิดประโยชนเพิ่มขึ้น คน 50 80 +30



ภาคผนวก หนา้ 8

ยุทธศาสตรที่  5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 8
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 9
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 7
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

8

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

8

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8

ภาพรวม 65

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

การเพิ่มขึ้นของชางชุมชน คน 1 2 +1



ภาคผนวก หนา้ 9

ยุทธศาสตรที่  6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 9
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 9
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 8
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

8

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 10
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

9

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 9

ภาพรวม 70

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

จํานวนผูปกครองเขารวมกิจกรรมของศพด. คน 80 85 5



ภาคผนวก หนา้ 10

ยุทธศาสตรที่  7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 9
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 8
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 9
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

9

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 9
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 10
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

9

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 9

ภาพรวม 72

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

การเพิ่มขึ้นของเสนทางคมนามคมภายในเขตพื้นที่ สาย 65 77 +12
จํานวนครัวเรอืนที่มนี้ําประปาใช ครัวเรอืน 1,330 1,367 +37



ภาคผนวก หนา้ 11

ยุทธศาสตรที่  8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการองคการองคกรและบุคลากร
ทองถ่ิน
1) ความพงึพอใจของผูเกี่ยวของ

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

1) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม 9
2) มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม 8
3) มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 10
4) มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

9

5) มเีปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 8
6) การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 10
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น

8

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 9

ภาพรวม 71

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลอืก

ตัวช้ีวัดที่เลอืก หนวย

ผลการดําเนนิงาน
กอน

ดําเนนิการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนนิการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

จํานวนผูเขารวมกจิกรรมประชาคมเพิ่มขึ้น ครัวเรอืน รอยละ
60

รอยละ
60.5

+.5


