รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 – 2562 ประจาปีงบประมาณ 2560
(ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3-4 เดือนเมษายน – กันยายน 2560)

จัดทาโดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางประจาปี 2560
(ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 2)
.......................................................................................................................
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ป่ากลาง ประจาปี 25 60 ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 กาหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการคัดเลือกให้ นายทินาสิษฐ์ บรินต เป็นประธานคณะกรรมการ
และให้ นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ได้กาหนด
แนวทางการและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี 25 60 ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ร้อยละของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
2. ร้อยละของความสามารถในการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนา ปี 25 60 ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์
3. ร้อยละของดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์

1

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้พิจารณาการกาหนดโครงการ และวงเงินไว้ใน
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลางประจาปี 2560 รวม 1 ฉบับ การ
กาหนดวงเงินงบประมาณและผลดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผล
ได้ดังนี้
1 . แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 22 แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
2. องค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ได้จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี
2560 จานวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 361 รายการวงเงินที่กาหนดไว้ในแผน จานวน 129,017,075 บาท
3. องค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ได้กาหนดโครงการ และกาหนดวงเงิน ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เรียงตามลาดับมากไปน้อย ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

2

จานวนเงิน
88,891,610
3,890,000
16,172,665
2,971,400
1,152,800
15,938,600
129,017,075

ร้อยละ
68.9
3.01
12.54
2.30
0.89
12.35
100

4. องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2560 ไว้ครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์ และได้มีการตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จานวน 6 ยุทธศาสตร์ ไว้
เพียง 160 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 44.32) เงิน 41,500,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.16) ตาม
รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาปี 2560
ยุทธศาสตร์
รายการ
85
27

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

การตั้งงบประมาณ
ปี 2560
จานวนเงิน รายการ จานวนเงิน
88,891,610
19 4,930,560
3,890,000
5
250,000

116
33

16,172,665
2,971,400

20

1,152,800

80 15,938,600
361 129,017,075

51 16,173,588
16
418,300
5

1,188,000

64 18,539,552
160 41,500,000

5. ในการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาปี 2560 นั้นองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่ากลาง ได้ดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ จานวน 156 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 43..21)
และเงินจานวน 42,376,393.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.84)
การตั้งงบประมาณ
การดาเนินการ
ปี 2560
ปี 2560
รายการ จานวนเงิน
รายการ
จานวนเงิน
19 4,930,560 26
4,677,038
5
250,000
2
98,256

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวม

51 16,173,588
16
418,300
5

1,188,000

64 18,539,552
160 41,500,000

3

42
10

14,403,773
288,643

3

1,245,762

63
159

15,964,238
42,376,393.80

6. ในภาพรวม การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
ในปี 2560 สรุปภาพรวม ได้ดังนี้
รายการ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
การตั้งงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนา
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนา
ผลการดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม
รวมโครงการที่ดาเนินการทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนา
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จานวนรายการ
361
160
44.32
140
87.5
16
156
43.21

จานวนเงิน
129,017,075
41,500,000
32.16

36,718,112
88.38
5,658,281.80
42,376,393.80
32.84

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี 2560
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
1.2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.3 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
1.4. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
3.1 ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน
3.2 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม
3.3 ส่งเสริมการศึกษา
3.4 ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข
3.5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา,การออกกาลังกายและการนันทนาการ
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม
4.2 ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมตาบลและชน
เผ่า

แผนพัฒนาสามปี 2560
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

งบประมาณที่ตั้งปี 2560
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ผลดาเนินการปี 2560
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

38
24
5
18
85

42,036,210
35,555,400
1,300,000
10,000,000
88,891,610

8
0
3
8
19

5,494,900
615,000
700,000
6,809,900

26

8,817,912.8

2
8
20

586,607
930,800
4,677,038

27
27

3,890,000
3,890,000

5
5

250,000
250,000

2
2

98,256
98,256

7
23
36
30
7
13
116

516,000
2,758,000
8,974,000
1,104,665
235,000
2,585,000
16,172,665

4
10
22
8
2
5
51

8,322,000
230,000
6,819,088
547,500
70,000
185,000
16,173,588

3
7
19
7
2
4
42

7,662,800
117,665
6,217,798
310,876
43,615
51,019
14,403,773

19
2

1,518,000
900,000

15
-

348,300
-

9

228,629

5

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
4.3 ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
5.2 เสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ชุมชน
6.2 สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
6.3 พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
6.4 จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ
รวม

แผนพัฒนาสามปี 2560
งบประมาณที่ตั้งปี 2560
ผลดาเนินการปี 2560
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
12
553,400
1
70,000
1
60,014
33
2,971,400
16
418,300
10
288,643
13
2

937,800
80,000

3
-

1,128,000
-

3
0

1,245,762
-

5
20

135,000
1,152,800

2
5

60,000
1,188,000

3

1,245,762

6

106,600

3

55,000

4

140,635

8
44

515,000
12,057,000

5
40

226,000
16,074,178

3
40

152,920
13,845,271

22

3,260,000

16

2,184,374

16

1,825,412

80
361

15,938,600
129,017,075

64
160

18,539,552
41,500,000

63
156

15,964,238
42,376,393.80
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
แบบที่ 1 การกากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
มี
การดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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ไม่มี
การดาเนินการ

ประเด็นการพิจารณา
1. สรุปสถานการณ์
การพัฒนา

2. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

4. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ
5.2 กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ
5.3 จานวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนา
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นที่
ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) หลักการสาคัญคือการวิเคราะห์
โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือ สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์
ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ
การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่างๆ
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

5.4 เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนาไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง
การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิด
การพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost)
เวลา (Time)

5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคล้อง
ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
5.7 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง
ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ
5.10 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI)
วัดได้ถูกต้องตามหลัก
ของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
โครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

คะแนน
เต็ม
5

คะแนนที่
ได้
3

3

2

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการจัดทา
โครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
กาหนดราคาและตรวจ

4

2

5

3

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
เดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุกโครงการ

3

2

5

4

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้

5

4

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกาหนดการ
วัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ
จานวน เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดาเนินการได้ตาม
โครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้

4

3

5

4

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์

5

4
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

5.14 หน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.04 และ แบบ ผ.10 จะต้อง
รับผิดชอบหลัก
ถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการขององค์กรปกครอง
สอดคล้องกับ แบบ
ส่วนท้องถิ่น
ยท. 03 และแบบ ยท.
04
รวมคะแนน
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คะแนน
เต็ม
3

คะแนนที่
ได้
2

100

70

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่สองหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณเดือนตุลาคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2560
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน จานวนโครงการ จานวนโครงการ
โครงการที่
โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
ที่ได้ปฏิบัติ
ปรากฏอยู่ใน
ที่ตั้ง
30 เมษายน
30 กันยายน
แผน
งบประมาณ
85
19
1
20
27
5
1
2
116
51
20
42
33
16
6
10
20

5

2

3

80
361

64
160

90
120

63
140
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การสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางในภาพรวม

หัวข้อในการประเมิน
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4. การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
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สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายจานวน100 คน จากประชากรทั้งหมดจานวน 8,354 คน คิดเป็น 1.19 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย 77 คน

หญิง 23 คน

2. อายุ

ต่ากว่า 18 ปี 5 คน
41-50 ปี 42 คน

21-30 ปี 10 คน
51-60 ปี 32 คน

31-40 ปี 25 คน
มากกว่า 60 ปี 5 คน

3. การศึกษา

ประถมศึกษา24 คน
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า11 คน
สูงกว่าปริญญาตรี0 คน

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า39 คน
ปริญญาตรี 0 คน
อื่นๆ 26 คน

4. อาชีพหลัก

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 คน
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 26 คน
เกษตรกร40 คน

เอกชน 22 คน
นักเรียนนักศึกษา4 คน
อื่นๆ 3 คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางในภาพรวม
เกณฑ์การให้คะแนน1. พอใจมาก 2. พอใจ 3. ไม่พอใจ
สูตรการคานวณ% = คะแนน x 100
1,000
การศึกษาผลการ
...”ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง”เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงสารวจ( Survey Research ) สารวจด้านความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
ใน
รอบ ปี พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาและสารวจผลของความพึงพอใจของประชาชน
ในหัวข้อต่างๆโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
100 ราย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560 เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนาสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ Percent
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ยุทธศาสตร์

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3) ด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) ด้านศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ด้านบริหารจัดการและบริการ
ภาพรวม

พอใจ

ไม่พอใจ

82.9
82.3
81.2
81.5

17.1
17.7
18.8
18.5

85.3
84.3
82.9

14.7
15.7
17.1

สรุปส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มี
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง
8
ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
โครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจระดับ
พึงพอใจ 82.9 เปอร์เซ็นต์
ไม่พึงพอใจ 17.1 เปอร์เซ็นต์
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5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พึงพอใจ
84.8
86.1
83.5
81.0
87.3
79.7
84.8
75.9
82.9

ไม่พอใจ
15.2
13.9
16.5
19
12.7
20.3
15.2
24.1
17.1

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผลการ
ดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย 82.9
เปอร์เซ็นต์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
81.0
83.5
83.5
82.3
82.3
86.1
78.5
81.0
82.3

ไม่พอใจ
19.0
16.5
16.5
17.7
17.7
13.9
21.5
19.0
17.7

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
มีการรายงานผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงาน
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความ
พอใจ เฉลี่ย 82.3 เปอร์เซ็นต์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
75.9
81.0
78.5
78.5
87.3
82.3
84.8
81.0
81.2

ไม่พอใจ
14.1
19.0
21.5
21.5
12.7
17.7
15.2
19.0
18.8

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผล
การดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย 81.2
เปอร์เซ็นต์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
78.5
79.7
83.5
78.5
82.3
84.8
83.5
81.0
81.5

ไม่พอใจ
21.5
20.3
16.5
21.2
17.7
15.2
16.5
19.0
18.5

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีการรายงานผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ผล
การดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ/กิจกรรม พบว่า
ประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย 81.5 เปอร์เซ็นต์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
84.8
84.8
83.5
86.1
86.1
87.3
84.8
84.8
85.3

ไม่พอใจ
15.2
15.2
16.5
13.9
13.9
12.7
15.2
15.2
14.7

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
มีการรายงานผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงาน
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความ
พอใจ เฉลี่ย 85.3 เปอร์เซ็นต์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
1) ความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
82.3
86.1
79.7
83.5
86.1
88.6
83.5
84.8
84.3

ไม่พอใจ
17.7
13.9
20.3
16.5
13.9
11.4
16.5
15.2
15.7

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการ
ตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผล
การดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ /กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย 84.3
เปอร์เซ็นต์
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / สิ่งที่ควรปรับปรุง
1. อยากจะให้ทาถนนตามสระน้า (อ่าง) เพราะเป็นจุดเด่นใจกลางป่ากลาง ปลูกดอกไม้ตามถนน
หนทาง และปลูกต้นไม้ตามถนนและรักษาต้นไม้ตามหมู่บ้านให้สวยงาม
2. อยากให้ อบต. ซื้อเครื่องบาบัดน้าเสียมาใช้บาบัดน้าที่อ่างน้านิวซีแลนด์ (เครื่องกันหันชัยพัฒนา)
3. ในโครงการที่จะพัฒนาหรือสร้างสิ่งต่างๆ อยากให้ทะนุถนอม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
ลดการตัดต้นไม้ลง และหากมีการตัดต้นไม้ก็อยากให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนเพราะในบางที
ก็มีการตัดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หลายปีมากแล้ว ซึ่งสถานที่นั้นติดไปก็ไม่ได้เอาไปพัฒนาอะไร เลยอยาก
ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มากที่สุด
4. งบหมู่บ้านควรแจ้งให้กับหมู่บ้านทาเรื่องของบประมาณกองทุนต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ประชาชนถึงจะ
ดาเนินโครงการได้ทันตามงบประมาณแต่ละปี พอรู้อีกทีเดือนสิงหาคมบอกว่าเรื่องของบประมาณ
หมดเวลาไปแล้ว แจ้งทาไมค่ะ (แจ้งประจาทุกปี)
5. กิจกรรมงานมะม่วง อยากให้มีกิจกรรมแข่งกินผลไม้ ประกวดธิดามะม่วง ลิ้นจี่ มีกิจกรรมบนเวที
จะทาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ผลไม้ควรควบคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป
50 บาท แพงเกินไปเขาฝากมา
6. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชั่นดีที่สุด
7. ประชาชนหมู่ 6 ต้องการมีน้าใช้
8. โครงการต่างๆ ที่ผ่านการประชาคมในหมู่บ้าน ถ้าดาเนินโครงการแล้วควรสรุปรายงานผล
ความก้าวหน้าและเสร็จสิ้นโครงการปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
9. พอใจ ถ้าได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดี
10. อยากให้ขยายถนนให้กว้างเท่ากันทุกเส้น
11. การดาเนินงานในแต่ละด้านอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางดาเนินงานในสิ่งที่
จาเป็นและพยายามแก้ไขปัญหาในด้านที่สาคัญก่อน เช่น ขยายบริเวณเขตที่มีประชาชนอยู่ในการ
ขอไฟฟ้าใช้ (ทางไปอ่าง 6)
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง
คาชี้แจง - แบบสารวจนี้เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง ในภาพรวมโดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ2 ครั้ง
- แบบสารวจนี้ใช้สารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
(1 เมษายน 2559- 30 กันยายน 2560)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม

1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ากว่า 20 ปี

 21 - 40 ปี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

 41 – 60 ปี

 60 ปีขึ้นไป

 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
 สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพหลัก





นักเรียน/นักศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
อื่นๆ

 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 รับราชการ
 รับจ้างทั่วไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
ในภาพรวม
กรุณาทาเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พอใจมาก
(3)

หัวข้อการประเมิน
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
รวม
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พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
(1)

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
หัวข้อการประเมิน

พอใจมาก
(3)

พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
(1)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
(1)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
รวม

3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
หัวข้อการประเมิน
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
รวม

4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พอใจมาก
(3)

หัวข้อการประเมิน
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
รวม
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พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
(1)

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อการประเมิน

พอใจมาก
(3)

พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
(1)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
(1)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
รวม

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
หัวข้อการประเมิน
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ
/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ
/กิจกรรม
รวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ สิ่งที่ควรปรับปรุง
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
วันที่ทาการสารวจ...............................................................................................................
งานนโยบายและแผนสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
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