รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
ปี 2561 (ครั้งที่ 1)
(รอบ ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561)

จัดทาโดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2561 – 2564 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่วนที่ 1 บทนา

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม M
( onitoring) และ การประเมิน Evaluation)
(
เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่ากลาง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทา
ให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง
บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนตาบลป่ากลาง
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้
ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง
ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพ
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3.
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประชาชนในตาบลป่ากลางหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2)
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ ภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่า
กลาง ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีโดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่า
กลางได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็น
ต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการ
ให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบMatrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางในการรายงานผลการติดตามโครงการ
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อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ากลางโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่ากลางโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม
ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนใน ตาบลป่า
กลาง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว
จึงนา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลางกาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ากลางอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง
3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 30 เมษายน และภายในวันที่ 30 ตุลาคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (
Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (
Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (
Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางทั้งใน ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล
และอาจรวมถึง อาเภอปัวและ จังหวัด น่าน ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่า
กลางกาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (
survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลป่า
กลางกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริมอาชีพ (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร)เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews)
ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (
Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
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องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการ
สังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation)
เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่ากลาง
3.4 การสารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลป่ากลาง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้
เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่า
กลาง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4.
สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการ
ต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
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7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง แต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลป่ากลาง
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1.

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาปี 2557

การตั้งงบประมาณ ปี 2557

การดาเนินการ 2557

รายการ
88
41
100
28

จานวนเงิน
33,798,400
1,860,000
11,465,640
1,312,100

รายการ
10
13
52
25

จานวนเงิน
2,560,000
510,000
7,864,240
486,500

รายการ
5
9
40
22

จานวนเงิน
1,738,626
368,662
6,118,717
455,381

23
61
341

1,707,800
14,678,000
64,821,940

4
62
166

500,000
12,985,240
24,500,000

2
55
149

347,280
11,986,223
21,014,890
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ยุทธศาสตร์

สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการดาเนินงานประจาปี 2558
แผนพัฒนาปี 2558
การตั้งงบประมาณ ปี 2558

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

รายการ
88
41
100
28

จานวนเงิน
33,798,400
1,860,000
11,465,640
1,312,100

รายการ
13
5
51
24

จานวนเงิน
2,905,700
349,000
7,402,630
570,000

รายการ
21
10
51
27

จานวนเงิน
3,502,627
318,248
6,171,971
445,816

23
61

1,707,800
14,678,000

5
63

630,000
14,642,670

5
64

457,840
10,441,229

341

64,821,940

161

26,500,000

178

21,337,730

สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการดาเนินงานประจาปี 2559
แผนพัฒนาปี 2559
การตั้งงบประมาณ ปี 2559

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

การดาเนินการ 2558

การดาเนินการ 2559

รายการ
126
30
121
28

จานวนเงิน
215,782,700
4,170,000
17,926,610
2,038,100

รายการ
20
5
54
18

จานวนเงิน
4,379,000
295,000
7,673,069
403,000

รายการ
24
4
41
16

จานวนเงิน
3,947,250.53
221,368.00
6,372,141.70
283,115.00

19
85

977,800
14,733,000

7
65

702,000
14,247,931

4
101

539,791.50
10,677,341.27

409

255,628,210

169

27,700,000

172

22,041,008.00
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สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวม

แผนพัฒนาสามปี 2560
รายการ
จานวนเงิน
85
88,891,610
27
3,890,000
116
16,172,665
33
2,971,400
20

1,152,800

80
361

15,938,600
129,017,075
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งบประมาณที่ตั้งปี 2560
รายการ
จานวนเงิน
19
6,809,900
5
250,000
51
16,173,588
16
418,300
5
64
160

1,188,000
18,539,552
41,500,000

ผลดาเนินการปี 2560
รายการ
จานวนเงิน
20
4,677,038
2
98,256
42
14,403,773
10
288,643
3
63
140

1,245,762
15,964,238
42,376,393.80

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
1.1 วิสัยทัศน์
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ปลอดสิ่งเสพติด
เศรษฐกิจดี มีอาชีพ ก้าวนาประชาธิปไตย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นตาบลน่าอยู่ สู่ประชาคม
อาเซียน”
1.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พันธกิจ
จัดให้มีการบารุงรักษาทางบก พัฒนาแหล่งน้า จัดหาแหล่งน้า ให้มีน้ากินน้าใช้และน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
- เป้าประสงค์
1. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะสว่างเพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึง
3. เพื่อให้มีแหล่งน้าในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาบลป่ากลางที่เพิ่มขึ้น
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน จานวนระยะทางถนน คสล. และรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค จานวนประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้าพื้นใช้ใน
บริโภค และการเกษตร
การเกษตรมีจานวนเพิ่มขึ้น
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขต
จานวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
ไฟฟ้าให้ทั่วถึง
4. ก่อสร้าง / ต่อเติม โครงสร้างพื้นฐาน
จานวนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ได้รับการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น
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-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
- พันธกิจ
จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของชุมชน
- เป้าประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีความมั่นคง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ ลดลง
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน จานวนประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จานวน
ครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ ลดลง และมี
รายได้เพิ่มขึ้น
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พันธกิจ
พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคม การศึกษา การกีฬา นันทนาการ
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- เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กสามารถจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นคนดีของสังคมและพ่อแม่
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมโดยพึ่งตนเองได้
4. เพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน
5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน
6. เพื่อจัดให้มีและบารุงรักษา การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น ปัญหายาเสพติดลดลง เยาวชนได้รับการศึกษาทุกคน
ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม
ปัญหายาเสพติดลดลง และเยาวชนเป็นคนดีใน
สังคม
3. ส่งเสริมการศึกษา
เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นคนดีใน
สังคม
4. ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข
ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ และป้องกันโรค
ต่างๆ
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและ
ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
ประชาชน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกาลัง
ประชาชนมีสถานที่ออกกาลังกาย และมีสุขภาพ
กาย
แข็งแรง
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- พันธกิจ
พัฒนาส่งเสริมด้านอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- เป้าประสงค์
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ การจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม
2. มีศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า ของตาบลให้เป็นสถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เยาวชนให้รู้จักรักเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของการอนุรักษ์ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมการ ประชาชนอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม
ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างยั่งยืน
2. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ ประชาชนมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและศูนย์
ศูนย์วัฒนธรรมตาบลและชนเผ่า
วัฒนธรรมชนเผ่า ม้ง เมี่ยน ลัวะ เผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น
3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
เยาวชนสามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของ
วัฒนธรรม
ตนเองได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด
:
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจ
คุ้มครองดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เป้าประสงค์
เพื่อให้ตาบลป่ากลางสามารถลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และดูแล
บารุงรักษาป่าชุมชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของการอนุรักษ์ และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการขยะ
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
มีการคัดแยกขยะ และทาปุ๋ยหมักชีวภาพ มากขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการ มีพื้นที่สีเขียวพื้นขึ้น ลดการตัดไม้ทาลายป่า
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้าเสีย
ไม่ทิ้งขยะและน้าเสียลงในอ่างเก็บน้าและลาห้วย
-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด
:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
- พันธกิจ
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริหารจัดการและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- เป้าประสงค์
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาธิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันบรรเทาสาธารภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางพัฒนา
1.สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน
2.สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
4.จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และ
เครื่องจักรกลที่จาเป็นสาหรับการ ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาขีดความสามารถ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ประชาชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน
สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานได้อย่าง
โปรงใส่
มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด
:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดี
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ได้กาหนด
แนวทางการและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี 2561 ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ร้อยละของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
2. ร้อยละของความสามารถในการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนา ปี 2561 ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์
3. ร้อยละของดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
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2.

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้พิจารณาการกาหนดโครงการ และวงเงินไว้ใน
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลางประจาปี 2561 รวม 1 ฉบับ การ
กาหนดวงเงินงบประมาณและผลดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผล
ได้ดังนี้
1 . แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
2. องค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ได้จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี
2561 จานวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 320 รายการวงเงินที่กาหนดไว้ในแผน จานวน 91,196,465 บาท
3. องค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง ได้กาหนดโครงการ และกาหนดวงเงิน ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เรียงตามลาดับมากไปน้อย ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

18

จานวนโครงการ
65
34
110
26
19
66
320

จานวนเงิน ร้อยละ
26,260,400 29
14,750,000 16
23,797,665 27
8,008,400 8
3,180,000

3

15,200,000 17
91,196,465 100

4. องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาปี 2561 ไว้ครบถ้วนทุก
ยุทธศาสตร์ และได้มีการตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จานวน 6 ยุทธศาสตร์ ไว้
เพียง 164 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 48.12) เงิน 44,500,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 48.79) ตาม
รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาปี 2561
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

รายการ
65
34

การตั้งงบประมาณ
ปี 2561
จานวนเงิน รายการ จานวนเงิน
26,260,400
16 7,802,400
14,750,000
5
165,000

110
26

23,797,665
8,008,400

19

3,180,000

66
320

15,200,000
91,196,465

52 15,616,249
16
425,000
5

1,360,400

64 19,130,951
164 44,500,000

5. ในการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาปี 2561 นั้นองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่ากลาง ได้ดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ จานวน 36 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 23.37)
และเงินจานวน 16,249,000บาท (คิดเป็นร้อยละ 36.36)
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวม
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การตั้งงบประมาณ
การดาเนินการ
ปี 2561
ปี 2561
รายการ จานวนเงิน
รายการ
จานวนเงิน
16 7,802,400
2
31,140
5
165,000
0
208,444
52 15,616,249
16
425,000

18
5

6,784,824
174,039

1,360,400

2

471,346

64 19,130,951
164 44,500,000

3
36

6,943,075
16,249,000

5

6. ในภาพรวม การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในปี
2561 สรุปภาพรวม ได้ดังนี้
รายการ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
การตั้งงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนา
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนา
ผลการดาเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
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จานวนรายการ
320
164
48.12
36
23.37

จานวนเงิน
91,196,465
44,500,000
48.79
16,249,000
36.36

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561
ตั้งงบประมาณไว้ปี 2561
ผลการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
50
20,275,000 13
7,187,400
1
88,950
1.2 แผนงานการเกษตร
14
5,785,400
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1
200,000
3
615,000
1
18,305
รวม
65
26,260,400 16
7,802,400
2
107,255
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9
13,560,000
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
13
660,000
2
75,000
2.3 แผนงานการเกษตร
12
530,000
3
90,000
รวม
34
14,750,000
5
165,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.1 แผนงานงบกลาง
3
9,300,000
3
8,312,800
4,328,148
4
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2
250,000
1
210,000
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
28
2,213,000 12
295,000
3
73,010
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
15
5,940,000
3.5 แผนงานการศึกษา
22
4,412,000 22
6,375,949
9
3,391,092
3.6 แผนงานสาธารณสุข
27
767,665
6
327,500
1
139,950
3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
13
915,000
5
95,000
1
3,140
รวม
110
23,797,665 49
15,616,249 18
7,935,340
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561
ตั้งงบประมาณไว้ปี 2561
ผลการดาเนินงาน ปี 2561
ยุทธศาสตร์
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
24
2,008,400 16
425,000
5
148,975
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2
6,000,000
รวม
26
8,008,400 16
425,000
5
148,975
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
13
2,990,000
4
1,360,400
2
643,498
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6
190,000
รวม
19
3,180,000
4
1,360,400
2
643,498
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ
3
70,000
2
15,000
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2
40,000
2
160,000
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8
515,000
8
431,520
1
60,000
6.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
50
13,627,000 50
15,569,423
6,688,493
6.5 แผนงานการศึกษา
2
145,000
6.6 แผนงานงบกลาง
3
948,000
3
1,055,748
2
238,640
6.7 แผนงานการเกษตร
1
10,000
รวม
66
15,200,000 67
17,376,691
3
6,987,133
รวมทั้งสิ้น
320
91,196,465 157
42,745,740 30
15,822,200
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ยุทธศาสตร์
ผ.02
ผ.03
ผ.05
ผ.08
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561
ตั้งงบประมาณไว้ปี 2561
ผลการดาเนินงาน ปี 2561
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
19
13,008,600
2
4,000,000
6
117,255,000
41
5,892,000
7
757,200
6
320,700
16,249,000
361
231,352,065 164
44,500,000 36
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
แบบที่ 1 การกากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
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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มี
การดาเนินงาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มี
การดาเนินการ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 20 เมษายน 2561
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน
65
34
110
26

จานวนโครงการ
ที่ตั้งงบประมาณ
16
5
49
16

จานวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ
2
0
18
5

19

4

2

66
320

67
164

9
36

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
กลุ่มเป้าหมายจานวน
เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด

150 คน จากประชากรทั้งหมดจานวน 8,512 คน คิดเป็น 1.17

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย 59 คน

หญิง 91 คน

2. อายุ

ต่ากว่า 20 ปี 21 คน
41-60 ปี 31 คน

21-40 ปี 87 คน
มากกว่า 60 ปี 11 คน

3. การศึกษา

ประถมศึกษา17 คน
ปริญญาตรี 17 คน
อื่นๆ 27 คน

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า85 คน
สูงกว่าปริญญาตรี4 คน

4. อาชีพหลัก

นักเรียนนักศึกษา17 คน
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 16 คน
เกษตรกร 40 คน
อื่นๆ 22 คน

เอกชน 4 คน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 คน
รับจ้างทั่วไป 46 คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางในภาพรวม
เกณฑ์การให้คะแนน
1. พอใจมาก 2. พอใจ
3. ไม่พอใจ
สูตรการคานวณ

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมคะแนน
จานวนข้อสารวจ

การศึกษาผลการ
...”ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
”
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ ( Survey Research ) สารวจด้านความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลป่ากลางในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2561 เพื่อศึกษาและสารวจผลของความพึงพอใจของ
ประชาชน ในหัวข้อต่างๆโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าจง านวน 150 ราย ในระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2560– 30
เมษายน 2561 เครื่องมือในการศึกษาครั้งนีเป็้ นแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนาสถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ Average
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
1. ความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

2.47
2.40
2.30
2.24
2.20
2.25
2.26
2.34
2.30

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
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2.38
2.39
2.38
2.33
2.25
2.29
2.36
2.32
2.34

3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

2.37
2.33
2.36
2.30
2.26
2.24
2.31
2.37
2.32

4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
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2.43
2.38
2.40
2.34
2.28
2.26
2.33
2.33
2.34

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

2.39
2.38
2.32
2.25
2.26
2.26
2.33
2.33
2.31

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

59

2.37
2.33
2.33
2.31
2.28
2.19
2.31
2.31
2.30

สรุปส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการตอบแบบประเมินของประชาชนในตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน มี
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 150 ราย ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง ในภาพรวมทั้ง
8
ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
โครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจระดับ
คะแนนการประเมิน
พอใจมาก = 3
พอใจ = 2
ไม่พอใจ = 1
ข้อเสนอแนะ
1. ปกติประชาชนโดยทั่วไปไม่ค่อยได้รับรู้กิจกรรมหรือโครงการของ อบต.เลยเพราะการ
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.มีน้อยมาก ประชาชนไม่รู้เลยว่า อบต.มีกิจกรรมหรือโครงการอะไรในแต่
ละปีจึงอยากให้ อบต.มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของ
อบต.ว่ามีอะไรและประชาชนจะได้มีส่วนร่วมด้วย
2. การตรวจสอบโครงการควรให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3. อยากให้ อบต. ปรับปรุงบ้านที่เรียน กศน. เปลี่ยนมาเป็นที่ขายของได้มั้ยเพราะต้องการเปิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
4. ควรปรับปรุงในหลายด้าน
5. ควรมีโครงการที่เกี่ยวกับเด็กที่อายุ 6-12 ปี ให้เด็กได้แสดงออก เช่น ทางด้านกีฬา ดนตรี
6. งบที่มีต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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