รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน 2563)

วิสัยทัศน์
❖ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรยั่งยืน ผืนแผ่นดินธรรม❖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

-ร่างรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

วิสัยทัศน์
❖ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรยั่งยืน ผืนแผ่นดินธรรม❖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาเป็ น
ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผลการ
ดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ กิ จกรรมตามแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) และตามยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาทั้ ง
ยุทธศาสตร์การพัฒ นา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง งาม (e-plan) และแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น เพื่ อ เป็ น แนวทางปรับ ปรุง ให้น โยบายสามารถดำเนิน การได้ บ รรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ธันวาคม 2563

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

ก

๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาเป็ น ผู้ ด ำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ซึ่ งคณะกรรมการจะต้ อ งดำเนิ น การกำหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรอบที่ 2
(ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) และตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผน
และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม (e-plan) และแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ตุลาคม 2561

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
2. การรายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. การรายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาท้องถิ่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การรายงานร้อยละของพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
1.2 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
1.3 สรุปผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1.4 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
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สารบัญ
หน้า

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 เดือนตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1.4 ยุทธศาสตร์
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
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สารบัญ
หน้า
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
4.3 สรุปโครงการทั้งหมด
5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่ แตกต่ างกั นมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถ
กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิ ศทางการพั ฒ นาได้ อ ย่างเป็ น รูป ธรรมและเกิ ด ความชัด เจนที่ จะทำให้ ท ราบถึง จุ ดแข็ ง
(strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้า
สำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่
การปรับ ปรุงแผนงาน โครงการพั ฒ นาให้ เกิด ความสอดคล้องกั บสภาพพื้น แวดล้อมในสัง คมภายใต้ค วาม
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญ หาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญ หาลงให้ได้
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญ หาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญ หาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่ อ ให้ ท ราบความก้ าวหน้ าการดำเนิ น งานตามระยะเวลาและเป้ าหมายที่ ก ำหนดไว้
สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สำหรับ เร่ ง รั ด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่ อ งของการดำเนิน งาน
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องผลักดันให้การ
ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้
มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า สามสิ บ วัน โดยอย่ างน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อนธั น วาคมของทุ ก ปี (4) แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ ภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป
3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด :
KPI) ถ้า กำหนดไว้แ ล้ ว มี ค วามชัด เจนเพี ย งใด ใครเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบ ใครเป็ น ผู้ ใช้ ผ ลการติ ด ตาม เป็ น ต้ น
จากนั้น ศึก ษาว่าผู้ใช้น ำผลไปใช้ประโยชน์อย่ างไร เมื่อใด ข้อมู ลหลัก ๆ ที่ ต้อ งการคืออะไร ต้อ งการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้ น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ
เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อผู้บริหาร
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องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
7. การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การนำเสนอเพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล
3.3 การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตำบลมี อำนาจ
หน้ าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ง ได้จ ากการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บริ หาร
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี

ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

(กันยายน 2562 – ตุลาคม)
X2563X
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในตำบล/อปท. เขต อ.แม่สายทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
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เครื่ องมื อการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (Monitoring and evaluation
tools for local development plans) เป็ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิธี ก ารที่ ค ณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ
เป็ นต้น และหรือ โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นขององค์ การบริห ารส่ วนตำบล
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. ความเพี ย งพอ (Adequacy) กำหนดทรั พ ยากรสำหรั บ การดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็ น โครงการในรอบ 5 ปี วัด ได้ จากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การติด ตามและประเมิ น ผลความสั มพั น ธ์กั น ระหว่า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมิ นผลมีความจำเป็น ที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
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รวมถึงอำเภอแม่สายและจังหวัดเชียงรายด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นขององค์ การบริห ารส่ วนตำบล
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ในการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ดตามและประเมิ นผล การออกแบบเพื่อการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสำรวจ (survey) เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากบั น ทึ ก หรื อ ทะเบี ย นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก
(record) สั ง เกต (observe) หรื อ วั ด (measurement) โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลจะ
ดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อมูลที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นขององค์ การบริห ารส่ วนตำบล
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. การทดสอบและการวั ด (Tests & Measurements) วิ ธี ก ารนี้ จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไรโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็ น การยื น ยั น ว่า ผู้มี ส่ วนเกี่ย วข้อ ง ผู้ ไ ด้ รับ ผลกระทบมี ค วามเกี่ย วข้อ งและได้ รับ ผลกระทบในระดั บ ใด
โดยทั่ ว ไปการสั ม ภาษณ์ ถูก แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ การสัม ภาษณ์ แ บบเป็ น ทางการหรือ กึ่ง ทางการ
(formal or semi-formal interview) ซึ่ ง ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้ า ง (structure interviews)
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้ านหรือตั วบุ คคล ชุ มชน มี กิจ กรรมร่ว มกัน (2) การสัง เกตแบบไม่ มีส่ วนร่ว ม (Non-
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participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็น การสัง เกต บัน ทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล
4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี่ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมิ นความคิด เห็น การรับรู้
ทัศ นคติ ความพึ งพอใจ ความจำเป็ น ความต้อ งการของประชาชนในตำบล/องค์ การบริห ารส่ว นตำบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศ
ทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
5. เอกสาร (Documents) การติด ตามและประเมิน ผลยุ ทธศาสตร์ และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้ องถิ่น สาเหตุของปัญ หา แนวทางการแก้ไขปั ญ หาหรือแนวทางการพั ฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่ นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้ น ให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งานและผู้ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒ นาท้ องถิ่ น การจั ดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉั ย สั่งการ ผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดั บ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมี
เหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ
กำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
1.1.1 แผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็ นแผนยุทธศาสตร์ที่ กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่
กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย และแผนชุมชนตำบลโป่งงาม
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านงานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านระบบชลประทาน
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบสาธารณสุข
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม
- กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาด้ า นส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คม
สงเคราะห์
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึก
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- กลยุทธ์การพัฒนาด้านกระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศลและ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจที่ 3 การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจที่ 5 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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พันธกิจที่ 6 บริหารบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง ป้องกัน
อุบตั ิเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ)
จุ ด มุ่ ง หมายที่ 2 ให้ พึ่ ง ตนเองได้ (เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาระบบ
ชลประทาน พัฒนา วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโป่งงาม และส่งเสริมการเกษตรแบบครบ
วงจร)
จุดมุ่งหมายที่ 3 ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวม
ไปถึงส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม)
จุ ด มุ่ ง หมายที่ 4 ให้ ด ำรงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข (ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบ
สาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม ส่งเสริมสนับสนุนระบบสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบภายใน)
จุ ด มุ่ ง หมายที่ 5 ให้ อุ ด มสมบู ร ณ์ และยั่ ง ยื น (สร้ า งจิ ต สำนึ ก การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
จุ ด มุ่ ง หมายที่ 6 ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มและโปร่ ง ใส (ส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
บ้านเมืองที่ดี กระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศลและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย)
4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 (3 แนวทางประกอบด้วย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การพัฒนางานผังเมืองและงานควบคุมอาคาร)
แนวทางการพัฒนาที่ 2 (4 แนวทางประกอบด้วย ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
ระบบชลประทาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร)
แนวทางการพั ฒนาที่ 3 (2 แนวทางประกอบด้ วย ส่ง เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม)
แนวทางการพั ฒ นาที่ 4 (5 แนวทางประกอบด้ ว ย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบ
สาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบภายใน)
แนวทางการพั ฒ นาที่ 5 (3 แนวทางประกอบด้ ว ย สร้ างจิ ต สำนึ ก การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
แนวทางการพัฒนาที่ 6 (2 แนวทางประกอบด้วย ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
กระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศลและองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย)
5) วิสัยทัศน์
“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรยั่งยืน ผืนแผ่นดินธรรม”
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
1. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

2. ด้าน
คุณภาพชีวิต

3. ด้าน
เศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง
- การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
- การพัฒนางานผังเมือง
และงานควบคุมอาคาร
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาระบบ
ชลประทาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ครบวงจร
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
- ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการตามแผนพัฒนา
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
314
105,255,300.00

ดำเนินการจริง
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
13
1,395,357.00

ร้อยละ
%
348.84

113

45,544,500.00

46

3,472,677.48

131.61

40

8,254,300.00

8

51,159.00

22.74
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ยุทธศาสตร์
5. ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการ
พัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
51
15,300,150.00

- สร้างจิตสำนึก
- การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- การเตรียมความ
พร้อมรองรับกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
6. ด้านการ
- ส่งเสริมการ
164
บริหารบ้านเมือง บริหารบ้านเมืองที่ดี
ที่ดี
- กระจายอำนาจ
สู่องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศลและ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฏหมาย
รวมทั้งสิ้น
762
4. ด้านการ - ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
80
เรียนรู้ตลอด สาธารณสุข
ชีวิต
- ส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันครอบครัว
- ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
- ส่งเสริมสนับสนุนงาน
กีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมสนับสนุนการ
รักษาความสงบภายใน

ดำเนินการจริง
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
5
130,500.00

ร้อยละ
%
186.43

60,139,590.00

36

3,697,469.00

51.70

257,914,564.00
23,420,724.00

123
15

9,752,014.48 64.59
1,004,852.00
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1.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

1. ด้าน
- การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง
- การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
- การพัฒนางานผังเมือง
และงานควบคุมอาคาร
2. ด้านคุณภาพ - ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชีวิต
ชุมชน
- พัฒนาระบบ
ชลประทาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการเกษตร
แบบครบวงจร
3. ด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการตามแผนพัฒนา
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
3
400,000.00

ดำเนินการจริง
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
13
1,395,357.00

48

2,638,537.00

46

3,472,677.48

9

225,000.00

8

51,159.00

13

4. ด้านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์

- ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สาธารณสุข
- ส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันครอบครัว
- ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
- ส่งเสริมสนับสนุนงาน
กีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมสนับสนุนการ
รักษาความสงบภายใน
แนวทางการพัฒนา

5. ด้าน
- สร้างจิตสำนึก
ทรัพยากรธรรมชาติ - การดูแล
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- การเตรียมความ
พร้อมรองรับกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
6. ด้านการบริหาร - ส่งเสริมการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี
บ้านเมืองที่ดี
- กระจายอำนาจสู่
องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศลและ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฏหมาย
รวมทั้งสิ้น

24

4,612,798.00

โครงการตามแผนพัฒนา
จำนวน จำนวนเงิน
โครงการ
3
70,000.00

15

ดำเนินการจริง
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
5
130,500.00

29

7,151,900.00

36

3,697,469.00

116

15,098,235.00

123

9,752,014.48

ที่มา ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://www.laas.go.th
สรุป

1,004,852.00

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง x 100
จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา (ทั้งหมด)
123 x 100
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116
106.03 %
1.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์
1. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

2. ด้าน
คุณภาพชีวิต

3. ด้าน
เศรษฐกิจ
4. ด้าน
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง
- การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
- การพัฒนางานผังเมือง
และงานควบคุมอาคาร
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาระบบชลประทาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ครบวงจร
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
- ส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สาธารณสุข
- ส่งเสริมสนับสนุนสถาบัน
ครอบครัว
- ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์
- ส่งเสริมสนับสนุนงานกีฬา
และนันทนาการ
- ส่งเสริมสนับสนุนการ
รักษาความสงบภายใน
แนวทางการ
พัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
บรรจุในข้อบัญญัติ
จำนวน จำนวนเงิน
จำนวน จำนวนเงิน
โครงการ
โครงการ
204 105,255,300.00
3
400,000.00

83

45,544,500.00

48

2,638,537.00

36

8,254,300.00

9

225,000.00

61

23,420,724.00

24

4,612,798.00

โครงการตามแผนพัฒนา

บรรจุในข้อบัญญัติ
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5. ด้าน
- สร้างจิตสำนึก
ทรัพยากรธรรมชาติ - การดูแล
และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- การเตรียมความ
พร้อมรองรับกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
6. ด้านการบริหาร - ส่งเสริมการ
บ้านเมืองที่ดี
บริหารบ้านเมืองที่
ดี
- กระจายอำนาจ
สู่องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศล
และองค์กรที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฏหมาย
รวมทั้งสิ้น

จำนวน จำนวนเงิน
โครงการ
37
15,300,150.00

จำนวน
โครงการ
3

จำนวนเงิน

110

60,139,590.00

29

7,151,900.00

531

257,914,564.00

116

15,098,235.00

ที่มา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุป

70,000.00

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ x 100
จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา (ทั้งหมด)
116 x 100
531
21.845 %
............................................
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
อบต.โป่งงาม แม่สาย จ.เชียงราย
ยุทธศาสตร์
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านคุณภาพชีวิต
3.ด้านเศรษฐกิจ
4.ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

จำนวน
314
113
40
80
51
164
762

2563
งบประมาณ
105,255,300.00
45,544,500.00
8,254,300.00
23,420,724.00
15,300,150.00
60,139,590.00
257,914,564.00

จำนวน
204
80
36
58
39
110
527

2564
งบประมาณ
64,121,700.00
33,515,000.00
5,654,300.00
20,748,770.00
11,480,150.00
30,207,000.00
165,726,920.00

จำนวน
204
80
36
59
39
110
528

2565
งบประมาณ
67,095,300.00
33,515,000.00
5,654,300.00
20,674,100.00
11,480,150.00
30,207,000.00
168,625,850.00

ที่มา ระบบสารสนเทศเพือ่ การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://e-plan.dla.go.th/

รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง (แผนพัฒนา) ปี 2563
อบต.โป่งงาม แม่สาย จ.เชียงราย
ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ

จำนวนโครงการ

จำนวนโครงการ

รวม
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1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ด้านคุณภาพชีวิต
3.ด้านเศรษฐกิจ
4.ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
รวม

เดิม
204
83
36
61
37
110
531

ที่เพิ่มและโอนมา
110
30
4
19
14
54
231

ที่ยกเลิก
0
0
0
0
0
0
0

314
113
40
80
51
164
762

ที่มา ระบบสารสนเทศเพือ่ การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่นำแผนชุมชนมาสนับสนุน ปี 2563
ชื่อหน่วยงาน

สนับสนุน

ปี 2562
ไม่สนับสนุน

โครงการ

สนับสนุน

ปี 2563
ไม่สนับสนุน

โครงการ

สนับสนุน

ปี 2564
ไม่สนับสนุน

โครงการ

สนับสนุน

รวม
ไม่สนับสนุน

โครงการ
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จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น ทั้งสิ้น จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น ทั้งสิ้น
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ
104. อบต.โป่งงาม 136
31
302
69
438
104
25
304
75
408

จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ
101
25
298
75

ที่มา ระบบสารสนเทศเพือ่ การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://e-plan.dla.go.th/

ทั้งสิ้น
399

จำนวน คิดเป็น จำนวน คิดเป็น
โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ
341
27
904
73

ทั้งสิ้น
1,245
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิ จารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่ อความสอดคล้องแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน
พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นดังนี้ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)
ลำดับ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม
ที่ได้
ของ
คะแนน
เต็ม
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
20
172.00
17.20
ท้องถิ่น
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
129.00
12.90
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
492.00
49.20
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
74.00
7.40
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
10
74.00
7.40
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
10
75.00
7.50
3.4 วิสัยทัศน์
5
39.00
3.90
3.5 กลยุทธ์
5
38.00
3.80
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
5
38.00
3.80
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
5
40.00
4.00
3.8 แผนงาน
5
40.00
4.00
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
5
37.00
3.70
3.10 ผลผลิต/โครงการ
5
37.00
3.70
รวมคะแนน
100 793.00 79.30
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 4
พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นดังนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมิ น ผลการนำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง
ปริมาณ
การประเมิ น ผลการนำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ไปปฏิ บั ติ ในเชิ ง
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้ าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ความชั ดเจนนำไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร้ า งให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมาย (ผลผลิ ต ของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

3
4
5

คะแนน
เต็ม
10
10

คะแนน
ที่ได้
76.00
84.00

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
7.60
8.40

10

79.00

7.90

10
60
5
5
5

82.00
487.00
42.00
40.00
42.00

8.20
48.70
4.20
4.00
4.20

5
5

41.00
41.00

4.10
4.10

5
5
5

42.00
41.00
39.00

4.20
4.10
3.90

5

37.00

3.70

5
5

40.00
40.00

4.00
4.00

5
100

42.00
808.00

4.20
80.80
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3. สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ 3/2 และ 3/3)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
.............................................................................................................................................................
** เก็บข้อมูลประชาชนตำบลโป่งงาม หมู่ที่ 1 – 12 จำนวน 50 ชุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(1) ชาย จำนวน 32 คน
(2) หญิง จำนวน 18 คน
2. อายุ
(1) ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 3 คน
(2) 20 - 30 ปี จำนวน 11 คน
(3) 31 - 40 ปี จำนวน 12 คน
(4) 41 - 50 ปี จำนวน 17 คน
(5) 51 - 60 ปี จำนวน 5 คน
(6) มากกว่า 60 ปี จำนวน 2 คน
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา จำนวน 24 คน
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 15 คน
(4) ปริญญาตรี จำนวน 11 คน
(5) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ จำนวน 4 คน
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 คน
(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 13 คน (4) รับจ้าง จำนวน 12 คน
(5) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 คน
(6) เกษตรกร จำนวน 8 คน
(7) อื่น ๆ (ระบุ)…… จำนวน 9 คน
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้อย
ประเด็นการพัฒนา
มาก
น้อย
ที่สุด
(5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(4)

กลาง
(3)

(2)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
10 คน 35 คน 5 คน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
14 คน 26 คน 10 คน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21 คน 20 คน 9 คน มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 15 คน 26 คน 9 คน มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
20 คน 25 คน 5 คน การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
18 คน 20 คน 11 คน 1 คน
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
18 คน 21 คน 11 คน มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
22 คน 21 คน 7 คน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
19 คน 26 คน 5 คน ภาพรวมค่าเฉลี่ย
34.88 48.88 16.02 0.22
จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 34.88 % มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 48.88 % ความพึงพอใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ 16.02
% และมีความพึงพอใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.22 %

ที่สุด
(1)

0.00
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2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมค่าเฉลี่ย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

24 คน
20 คน
18 คน
22 คน
28 คน
16 คน
25 คน
19 คน
21 คน
42.88

16 คน
22 คน
24 คน
19 คน
16 คน
22 คน
14 คน
21 คน
19 คน
38.44

10 คน
8 คน
8 คน
9 คน
6 คน
12 คน
11 คน
10 คน
10 คน
18.66

น้อย
(2)

0.00

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 42.88 % มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 38.44 % และมีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 18.66 %

น้อย
ที่สุด
(1)

0.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมค่าเฉลี่ย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

26 คน
17 คน
19 คน
20 คน
16 คน
24 คน
12 คน
18 คน
15 คน
37.11

12 คน
22 คน
24 คน
19 คน
21 คน
12 คน
20 คน
23 คน
28 คน
40.22

12 คน
11 คน
7 คน
11 คน
13 คน
14 คน
18 คน
9 คน
7 คน
22.66

0.00

น้อย
ที่สุด
(1)

0.00

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 37.11 % มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 40.22 % และมีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 22.66 %
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมค่าเฉลี่ย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

19 คน
24 คน
18 คน
20 คน
21 คน
22 คน
17 คน
20 คน
18 คน
39.77

21 คน
18 คน
20 คน
21 คน
16 คน
18 คน
24 คน
22 คน
23 คน
40.66

10 คน
8 คน
12 คน
9 คน
13 คน
10 คน
9 คน
8 คน
9 คน
19.55

น้อย
(2)

0.00

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 39.77 % มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 40.66 % และมีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 19.55 %

น้อย
ที่สุด
(1)

0.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมค่าเฉลี่ย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

20 คน
18 คน
20 คน
24 คน
21 คน
24 คน
19 คน
20 คน
24 คน
42.22

22 คน
10 คน
23 คน
21 คน
20 คน
24 คน
21 คน
16 คน
20 คน
39.33

8 คน
12 คน
7 คน
5 คน
9 คน
2 คน
10 คน
14 คน
6 คน
16.22

น้อย
(2)

0.00

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 42.22 % มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 39.33 % และมีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 16.22 %

น้อย
ที่สุด
(1)

0.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมค่าเฉลี่ย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

23 คน
26 คน
17 คน
10 คน
22 คน
23 คน
12 คน
21 คน
19 คน
38.44

17 คน
18 คน
26 คน
27 คน
17 คน
25 คน
20 คน
21 คน
11 คน
40.44

10 คน
6 คน
7 คน
13 คน
11 คน
2 คน
18 คน
8 คน
20 คน
21.11

น้อย
(2)

0.00

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 38.44 % มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 40.44 % และมีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 21.11 %

น้อย
ที่สุด
(1)

0.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมค่าเฉลี่ย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

23 คน
20 คน
19 คน
21 คน
24 คน
18 คน
22 คน
20 คน
23 คน
42.22

15 คน
20 คน
22 คน
16 คน
21 คน
24 คน
26 คน
16 คน
20 คน
40.00

12 คน
10 คน
9 คน
13 คน
5 คน
8 คน
2 คน
14 คน
7 คน
17.77

น้อย
(2)

0.00

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จำนวน 50 คน ความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 42.22 % มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 40.00 % และมีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 17.77. %

น้อย
ที่สุด
(1)

0.00
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0810.5/ว 2107 ลงวั น ที่ 2 กั น ยายน พ.ศ. 2558 เรื่ อ ง เร่ง รัด การนำเข้ าข้ อ มู ล
แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 26 (3) นั้น

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิด
ความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น
3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของ
ระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม - โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน ๒๕๖3)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปี 2563
แบบที่ 3/2
คำชี้แจง: แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่นในภาพรวม
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)

กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน ( )

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) 21 - 30 ปี
( ) 41-50 ปี

( ) 31 - 40 ปี
( ) 51- 60 ปี

( ) มากกว่า 60 ปี

3. ท่านเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมฯในฐานะ
( ) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ( ) ผู้บริหาร อปท.
( ) หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ/หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน
( ) อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านในการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นตำบลโป่งงาม ประจำปี 2563
ระดับความเห็น
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน ๒๕๖3)

แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย (✓)
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) ต่ำกว่า 25 ปี

( ) 25 - 40 ปี

( ) 41 – 60 ปี

( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ

( ) รับราชการ

( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย

( ) รับจ้าง/เกษตรกร

( ) นักเรียน/นักศึกษา

( ) อื่นๆ ระบุ................................................
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งงามในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำอธิบาย : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีผลต่อการ
ดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ
(ประเด็นการพัฒนา)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน ๒๕๖3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน ๒๕๖3)

ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระดับความเห็น
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนา

ระดับความเห็น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน ๒๕๖3)

มาก
ที่สุด
(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ระดับความเห็น
มาก
ที่สุด
(5)

ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

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

ส่วนที่ 3
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน ๒๕๖3)

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
*******************************************
☺ ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม ☺

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อบต.โป่งงาม โทร. 0-5370-9582

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน ๒๕๖3)

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2563

โครงกำรที่นำไปสู่กำรปฏิบัติ

เบิกจ่ำย/ก่อหนี้ผูกพัน

ยุทธศำสตร์
จำนวน จำนวน
รวม
โครงกำร โครงกำร จำนวน
เดิม
เพิ่มเติม โครงกำร

1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.ด้ำนคุณภำพชีวิต
3.ด้ำนเศรษฐกิจ
4.ด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.ด้ำนกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี
รวม

204
83
36
61
37
110

110
30
4
19
14
54

314
113
40
80
51
164

531

231

762

งบประมำณ

จำนวน คิดเป็น
โครงกำร ร้อยละ

105,255,300.00
45,544,500.00
8,254,300.00

3
48
9

23,420,724.00
15,300,150.00
60,139,590.00
257,914,564.00

24
3
29
116

0.9554
42.48
22.50
30.00
5.88
17.68
15.22

งบประมำณตำม
เทศบัญญัติ
400,000.00
2,638,537.00
225,000.00
4,612,798.00
70,000.00
7,151,900.00
15,098,235.00

คิดเป็น จำนวน คิดเป็น
ร้อยละ โครงกำร ร้อยละ
0.38
5.79
2.73
19.70
0.46
11.89
5.85

13
46
8
15
5
36
123

433.33
95.83
88.89
62.50
166.67
124.14
106.03

งบประมำณ
1,395,357.00
3,472,677.48
51,159.00
1,004,852.00
130,500.00
3,697,469.00
9,752,014.48

คิดเป็นร้อย
ละ
348.84
131.61
22.74
21.78
186.43
51.70
64.59

152571080
105343484
257,914,564

3164000
18238590
2,050,000
6,480,000
29,932,590

47
114
41
29
231
13
26
7
8
54

110
30
4
19
14
54
231

64121700
20735000
5654300
20,972,930
10,880,150
30207000
152571080

2,447,794
4,420,000
29932590
189371464

105255300
45,544,500
8254300
23,420,724
15300150
60,139,590
257914564

