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ส่วนที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กร
ซึ่ง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์ จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ได้ให้คํานิยามว่า การ
จัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสํ าหรับ การประสานและบู รณาการการใช้ทรัพยากรเพื่ อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคําจํากัด
ความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ หมายถึง การปฏิบัติ ซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งอาจจะเป็น ผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าว
ประกอบด้ ว ย การวางแผน (Planning) การจั ด องค์ ก ร (Organizing) การเป็ น ผู้ นํ า (Leading) และการ
ประเมินผล (Evaluation)
สําหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ
David P. Norton2 ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทําให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น ให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจาก
การวัด ทางด้ า นการเงิน ที่ เป็ น ผลของการดํ าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น มาแล้ ว ต้ อ งมี ก ารวัด ผลด้ านกระบวนการ
บริหารงาน การสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วย ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมิน
ศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
ขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้น
จะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
1. วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด
2. ตั ว ชี้ วั ด (Performance Indication) คื อ ตั ว ชี้ วั ด นั้ น จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก รได้ บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่
3. เป้าหมาย (Target ) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ
4. แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการลําดับเป็นขั้น ๆ ในการจัดทํา
กิจกรรมในด้านการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น เกณฑ์ในการวัดความสําเร็จในผลิตภาพ
ทั้งในด้านการปฏิบั ติงานและการบริ ห ารจัดการมิได้มีเพี ยงแค่ป ระสิ ท ธิผ ลและประสิ ท ธิภ าพเท่ านั้ น ยังมี
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้
แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่
1. การติดตามผลการดําเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจ
ได้ว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ การติดตามผลการดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหา
และอุป สรรคที่ เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็ น ข้อมูล แก่ผู้ บริห ารในการปรับ เปลี่ ยนกลยุท ธ์ให้ ส อดรับกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผล
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การดําเนินงานนี้ หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน
โครงการต่าง ๆ สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจําปี
2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกํากับติดตามผลที่จะต้องจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้
ได้ รั บ ทราบความก้าวหน้ าในการปฏิ บั ติงานเป็ น ระยะ รวมทั้ งควรส่ งข้ อมู ล ย้ อนกลั บ ให้ แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่
เหมาะสม
3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3
ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน
การวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด
ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กร
การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะทําให้ เกิดความน่าเชื่อถือ
และนําไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการ หากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทําให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุด
โดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไร หรือควรดําเนินการต่อไปอย่างไร
2. ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหาร
สนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลา เพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการควบคุม
และติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควร ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตาม
ผลที่ดีจะต้องสามารถนํามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา
3. ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถทํ าให้เกิดประโยชน์ที่
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุด ประหยัดที่สุด แต่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและ
สภาพแวดล้อม
5. การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซ้อน
น้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการใช้ และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย
6. การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกําหนดมาตรฐานของการควบคุมและ
ติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผล และสามารถทําได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้
7. การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุมและ
ติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ อันจะทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึงระบบการควบคุมและ
ติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ์ และการดําเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กร
นําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้
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8. การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถจะ
ควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้ จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สําคัญ หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็น
สาระสําคัญจริง ๆ ไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อ
การใช้อํานาจในการบริหารจัดการ อีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
9. การใช้มาตรการหลาย ๆ อย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง หรือ
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําให้มองปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดให้เหมาะสมสําหรับกิจกรรมแต่ละประเภท
10. การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่
เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่า ควรจะดําเนินการ
แก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้อง และสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสําเร็จ
คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดี ได้แก่
1. ต้องประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะ
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับ
ต้นทุนในการดําเนินการด้วย ระบบการควบคุมและติดตามผลที่มากเกินความจําเป็น มีวิธีการหรือเทคนิคที่
ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้น ย่อมทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ผู้บริหารจึงควรคํานึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย
2. รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่างระหว่าง
เป้ าหมายที่พึงได้รับกับ ผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ ผู้บริห ารสามารถดําเนินการแก้ไข และ
ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
3. เน้น ส่วนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสําคัญของผลงานอันจะ
ส่งผลต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสําคัญของความสําเร็จของ
งานตามวัตถุป ระสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้ เห็ นถึงความเป็นไปที่แท้จริงซึ่งจะมีผลต่อ
ความสําเร็จขององค์กร
4. สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่ าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะหาก
กระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจ ก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม
และไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้
5. เป็นที่ยอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์แ ละเหตุผล
ประกอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดังต่อไปนี้
1. ทําให้งานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคน หรืองานของแต่ละกลุ่ม รวมถึง
งานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน นอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กร
สอดคล้องกันอีกด้วย
2. ทําให้เป้าหมายขององค์กรสําเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง เกิดขึ้นอย่างสอดคล้อง
เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ําสุด
3. ทําให้วิธีการปฏิบัตินโยบาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน
ตลอดทั้งระบบ
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4. ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือต้องสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน์
5. ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กําหนดไว้ และช่วยให้สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ
6. ทํ า ให้ ส ามารถกํ า หนดมาตรการในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขและป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดในระหว่ า ง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว
หลักการและเหตุผล
การนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว ได้ดําเนินการตามแนวทางของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
ซักซ้อมแนวทางการจั ดทําและประสานแผนพั ฒ นาสามปีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรอบแนวทาง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช ประกอบกับคู่มือการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด ทํ าและแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
มีการดําเนินการตามข้อกําหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติ แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ อําเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบและใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้มีการจัดทําแผนดําเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการ
ดําเนินการของแต่ละโครงการ กิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการ
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านลํานาว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้มีการกําหนดให้มีองค์กรที่ทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
2.1 องค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ตามและประเมิ น ผล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
คนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
2.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ่น ทราบโดยทั่ วกั น อย่างน้อ ยปีล ะหนึ่ งครั้งภายในเดือ น
ธันวาคมของ ทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่ อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อํานาจใน
การกําหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒ นา ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํานาว ได้กําหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการประเมินไว้ ดังนี้
4.1) จะทํ า การประเมิ น ผลเมื่ อ มี ก ารดํ าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็จ โดยรวบรวมทั้ งผลการ
ดําเนินงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริง ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
หลักฐาน/แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผล ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ บันทึกลงใน
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan)
4.2) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นลํ านาว และเสนอสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นลํ า นาว
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาวรับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกันต่อไป
3. การติดตามประเมินผลความพึงพอใจ การประเมินผลจะดําเนินการ 2 วิธี คือ
วิธีการที่ 1 คือการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านลํานาว ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1) ประเมิ น ความพึ งพอใจในภาพรวม ตามระดั บ ความพึ งพอใจมาก พอใจ และไม่ พ อใจ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนน
ตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่ างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปเป็นข้อมูลนําเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูล
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่างๆ ต่อไป
วิธีการที่ 2 จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและกําหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามี
การใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไหร่
4. การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล การติดตามผลการดําเนินงาน จะดําเนินการ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาปี ล ะ 1 ครั้ ง ของปี งบประมาณนั้ น จะมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล 1 ครั้ง หรือ ขณะ
ดําเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลากําหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสําเร็จของโครงการ
ส่วนการประเมินผลการดําเนินการหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อสรุป
นํ า เสนอสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นลํ า นาว คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
บ้านลํานาว และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตาม
หลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
“สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีสุข ชุมชนพัฒนา การศึกษามีคุณภาพ”
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานราก
พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ
พัฒนาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
1. การคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย
2. ประชาชนมีน้ําอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ
3. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
4. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านมาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
8. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

………………………………………..

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นลํ า นาว มี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แนวทางการพั ฒ นา เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ดมุ่ งหมายการพั ฒ นาแต่ล ะด้าน และภายใต้ ยุท ธศาสตร์แ ต่ล ะด้ านจะ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตําบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
1.2 พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
1.3 พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและป้องกันโรคติดต่อ
ไม่ติดต่อ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
2.3 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง
2.4 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.5 พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกาย และเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
2.6 ส่งเสริม อนุรักษ์กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งพาตนเองได้
2.8 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ
3.2 สร้ างความเข้มแข็งให้ กับเกษตรกร พั ฒ นาให้ ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 รณรงค์ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
5.1 รณรงค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํ านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนทุกระดับ
5.2 ส่ งเสริ ม การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่ ต อบสนองความต้ อ งการในระดั บ ชุ ม ชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5.3 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
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ส่วนที่ 3
แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบที่ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

มี
ไม่มี
การดําเนินงาน การดําเนินงาน
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3.
4.
5.
6.

มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....…องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว….…
2. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
รวม

ปีที่ 1 2557
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
53
46,300,000
54
28,945,000
3
70,000
5
240,000

ปีที่ 2 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
61
50,900,000
46
28,388,000
3
70,000
7
1,240,000

ปีที่ 3 2559
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
62
53,100,000
47
27,118,000
3
70,000
6
540,000

รวม
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
176
150,300,000
147
84,451,000
9
210,000
18
2,020,000

12

1,365,000

13

1,465,000

12

1,365,000

37

4,195,000

127

71,252,000

130

76,395,000

126

75,525,000

383

223,172,000
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล
รวม

จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการที่ยัง
ที่อยู่ระหว่าง
ไม่ได้ดําเนินการ
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
-

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก

จํานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
-

ร้อยละ
-

จํานวน
-

ร้อยละ
-

จํานวน
11

ร้อยละ
100

จํานวน
11

ร้อยละ
100.00

32

88.89

-

-

-

-

4

11.11

-

-

36

100

-

-

-

-

-

-

3

100.00

-

-

3

100

2

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100

7

70.00

-

-

-

-

3

30.00

-

-

10

100.00

52

83.87

-

-

-

-

10

16.13

-

-

62

100.00
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล
รวม

งบปกติ
จํานวนเงิน
ร้อยละ
5,074,000
21.36

เงินสะสม
จํานวนเงิน
ร้อยละ
1,906,700
100.00

รวม
จํานวนเงิน
6,980,700

ร้อยละ
27.20

16,991,736

71.53

-

-

16,991,736

66.22

-

-

-

-

-

-

208,100

0.88

-

-

208,100

0.81

1,480,014

6.23

-

-

1,480,014

5.77

23,753,850

100.00

25,660,550

100.00

1,906,700

100.00
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2557
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลบ้านลํานาว
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงาน
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดําเนินการ
ดําเนินการ






งบประมาณ
งบประมาณที่ งบประมาณที่
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
698,649
698,649
166,000
166,000
11,480,000
11,480,000
8,876,100
8,876,100
990,000
-
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แบบ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
26 พฤศจิกายน 2557
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2557
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
รวม

จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการที่
จํานวนโครงการที่ได้
ปรากฏอยู่ในแผน
ปฏิบัติ
53
11
54
32
3
5
2
12

7

127

52
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ประเด็น
พอใจมาก
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
15.17
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
14.61
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
15.73
กิจกรรม
การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
12.36
การรายงานผลการดําเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
12.36
ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10.67
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
10.11
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
8.99
ประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
14.04
ภาพรวม
12.67

พอใจ
79.21
75.84
71.91

ไม่พอใจ
5.62
9.55
12.36

77.53
74.16

10.11
13.48

76.40
75.28
74.72

12.92
14.61
16.29

73.03
75.34

12.92
11.99

เมื่อพิจ ารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานตามแผนพัฒ นาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว ในแต่ละประเด็นประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในโครงการ/กิจ กรรม มีความพึ งพอใจมาก ร้อ ยละ 15.17 พอใจ ร้อยละ 79.21 ไม่ พ อใจ ร้อยละ 5.62
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 14.61 พอใจ ร้อยละ
75.84 ไม่พอใจ ร้อยละ 9.55 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจมาก
ร้อยละ 15.73 พอใจ ร้อยละ 71.91 ไม่พอใจ ร้อยละ 12.36 การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 12.36 พอใจ ร้อยละ 77.53 ไม่พอใจ ร้อยละ 10.11 การรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 12.36 พอใจ 74.10 ไม่พอใจ 13.48
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 10.67 พอใจ ร้อยละ
76.40 ไม่พอใจ ร้อยละ 12.92 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 10.11
พอใจ ร้อยละ 75.28 ไม่พอใจ ร้อยละ 14.61 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 8.99 พอใจ ร้อยละ 74.72 ไม่พอใจ ร้อยละ 16.29 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 14.04 พอใจ 73.03 ไม่พอใจ 12.92 และในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว คือ พอใจมาก ร้อยละ 12.67
พอใจ ร้อยละ 75.34 ไม่พอใจ ร้อยละ 11.99
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การประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมเฉลี่ย

คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนน 10 คะแนน)
7.42
7.36
7.26
7.23
7.13
7.31
7.32
7.30
7.29

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน เฉลี่ยร้อยละ 7.29 โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 1 มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 7.42 และมีความพึงพอใจน้อย
ในประเด็นที่ 5 มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 7.13
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมเฉลี่ย

คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนน 10 คะแนน)
7.22
7.09
7.04
7.09
6.93
7.07
7.13
7.11
7.09

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและสังคม เฉลี่ยร้อยละ 7.09 โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 1 มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 7.22 และมีความพึงพอใจ
น้อยในประเด็นที่ 5 มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 6.93
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมเฉลี่ย

คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนน 10 คะแนน)
7.10
7.03
7.07
7.04
6.83
7.01
9.23
9.26
7.57

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒ นา
เศรษฐกิจ เฉลี่ยร้อยละ 7.57 โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากในประเด็นที่ 8 ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 9.26 และมีความพึงพอใจน้อยในประเด็น
ที่ 5 มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 6.83
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมเฉลี่ย

คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนน 10 คะแนน)
7.07
6.91
6.83
6.96
6.92
6.92
6.99
7.08
6.96

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยร้อยละ 6.96 โดยสามารถแยกประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากใน
ประเด็นที่ 8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 7.08 และมีความ
พึงพอใจน้ อยในประเด็น ที่ 2 มี การประชาสัมพันธ์ให้ ประชานรับ รู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับ ความ
พึงพอใจ 6.91
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวมเฉลี่ย

คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนน 10 คะแนน)
7.24
7.15
7.18
7.17
7.04
9.42
9.19
7.18
7.70

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริห ารจั ดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิ บ าล เฉลี่ ยร้อยละ 7.70 โดยสามารถแยกประเด็ นที่ ประชาชนมีค วาม
พึงพอใจมากในประเด็นที่ 6 การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด อยู่ในระดับความพึงพอใจ 9.42 และมีความ
พึงพอใจน้อยในประเด็นที่ 5 มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจ 7.04
สรุปความพึงพอใจการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

คะแนนความพึงพอใจ
7.29
7.09
7.57
6.96
7.70

เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล สูงสุด คะแนน 7.70 รองลงมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ คะแนน
7.57 รองลงมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คะแนน 7.26 รองลงมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม คะแนน 7.09 และมีความพึงพอต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่ําสุด คะแนน
6.96
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5. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบางจันสี –
หน้าควน ม. 1
2. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเหนือโตน –
ส้านแดง ม. 6
3. ก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์ –
ทับควาย ม. 9
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสันติสุข ม. 9
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนชก – บางจันสี
ม. 10
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายลํายอง – สุนทร
ม. 12
7. ก่อสร้างประปาบาดาล ม. 3
3. ก่อสร้างประปา ม. 13
9. ขยายเขตประปาตําบลบ้านลํานาว

10. ไฟส่องทาง
11. ขยายเขตไฟฟ้า
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1. อาหารเสริม (นม)
2. อาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขต อปท.
4. งานวันเด็กแห่งชาติ
5. ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
7. แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
8. วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
9. ค่ายจริยธรรมน้อยตามรอยพ่อหลวง
10. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

998,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
621,000 บาท เงินสะสม
1,036,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
598,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
696,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
976,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
460,000 บาท เงินสะสม
619,000 บาท เงินสะสม
876,700 บาท เงินสะสม
206,700 บาท
ข้อบัญญัติปี 2557
670,000 บาท
100,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
งบประมาณการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2,432,830 บาท
2,441,025 บาท
8,380,000 บาท
149,648 บาท
49,890 บาท
62,000 บาท
49,855 บาท
698,649 บาท

ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
150,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
1,680,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์
11. กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบ้านลํานาว
12. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13. จัดซื้อเครื่องแต่งกาย สมาชิก
อปพร.
14. ลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
15. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
16. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
17. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
18. กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านลํานาว
19. จัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน
20. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในชุมชน
21. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ
22. สืบสานวันกตัญญูรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ
23. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
เทศกาลวันมาฆะบูชา สมโภชน์พระพุทธลีลา
แห่ผ้าห่มพระ
24. ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง
25. ส่งเสริมงานประเพณีชักพระ
26. ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝน
27. อบรมพิธีกรทางศาสนา
28. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
29. เบี้ยยังชีพคนพิการ
30. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
31. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
32. จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
(ห้องน้ํา ทางลาด)
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จัดซื้อถังขยะ
2. ฝังกลบหลุมขยะ

งบประมาณ
แหล่ง
(บาท)
งบประมาณ
173,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
166,000 บาท เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
49,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
79,700 บาท
20,000 บาท
39,475 บาท
9,850 บาท
221,506 บาท
100,000 บาท
3,160 บาท
35,000 บาท

หมายเหตุ

ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557

84,900 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
50,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
35,120 บาท
46,127 บาท
30,000 บาท
11,480,000 บาท
8,876,100 บาท
68,000 บาท
516,650 บาท
35,000 บาท

ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ไม่ใช้งบประมาณ
ข้อบัญญัติปี 2557
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557

43,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
165,100 บาท ข้อบัญญัติปี 2557
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งบประมาณ
(บาท)
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
1. จัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมวันสําคัญ
234,925 บาท
2. จัดทําแผนพัฒนาสามปี
15,000 บาท
3. จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน
1,027,439 บาท
4. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
56,600 บาท
5. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
56,700 บาท
6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
89,350 บาท
7. ทุนการศึกษา
15,000 บาท
ยุทธศาสตร์

แหล่ง
งบประมาณ

หมายเหตุ

ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
ข้อบัญญัติปี 2557
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

การดําเนินการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านลํานาวได้ให้ ความสําคัญกับการพัฒ นาความเข้มแข็งของหน่วยงานในฐานะ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต่อการดําเนิ น งานตามบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอํานาจหน้ าที่ ที่กําหนดไว้โดย
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การมีส่ วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํานาว ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดมา โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน การจัดทําโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) จึงเป็นการ
จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริง ที่สามารถกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ดังนั้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินโครงการต่าง ๆ จึงมุ่งสนองตอบความต้องการของสาธารณะ
อย่างแท้จริง ภายใต้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านลํานาวจึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ในการดําเนินงานในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
ซึ่งรวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ดังกล่าวด้วย และจะ
เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบ กํากับดูแล และการติดตามผลการดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจําปีงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินโครงการว่า ประสบ
ผลสําเร็จเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างไร สรุปรวบรวมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้ านลํ านาว เพื่อพิจ ารณาประกอบการตั ดสิ นใจเพื่อการสั่ งการในส่ว นที่เกี่ยวข้อง อันจะทําให้ การดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาวประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “สิ่งแวดล้อมดี ประชาชน
มีสุข ชุมชนพัฒนา การศึกษามีคุณภาพ”

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
 ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
 ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
 การดําเนินการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ภาคผนวก

คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริห ารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว จึงได้กําหนดกลไกใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี เพื่อให้สามารถนําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ตลอดจน
ให้มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่
มีห รือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) องค์การบริห ารส่ว นตําบลบ้านลํานาว จึงขอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
พฤศจิกายน 2557
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เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ขาดการสื่อสารกันระหว่างผู้นําในชุมชน ในการดําเนินโครงการ ทําให้เมื่อดําเนินโครงการแล้วมีปัญหาตาม
มาทีหลัง
2. งบประมาณมีจํากัด แต่โครงการตามแผนพัฒนามีจํานวนมาก ทําให้ความสําเร็จตามแผนพัฒนาทําได้น้อย
3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
1. ควรเพิ่มการพัฒ นาด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่ม
ต่าง ๆ
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมล้อม มลพิษ ต้องหาวิธีการแนวทางแกไขปัญหาเหล่านี้ โดยจัดทําแผนงานโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหา
3. ปัญหาขยะ ในอนาคตจะขยะเพิ่มจํานวนมากขึ้น วิธี การจัดเก็บ กําจัดยังไม่ถูกต้อง ปัญหานี้จะต้องได้รับการ
แก้ไข ตั้งแต่การแก้ไขปั ญหาในระดับครัวเรือน การลดปริมาณขยะจากครัวเรือน การคัดแยกขยะจากครัวเรือนจะ
ต้องการประชาสัมพันธ์การแยกขยะจากครัวเรือน การหาที่ฝังกลบขยะใหม่ การก่อสร้างเตาเผาขยะ
4. ถนนที่ซ่อมแซมทุกปี
5. การดําเนินโครงการต่าง ๆ ควรคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณ
6. เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณให้ประชาชนทราบ
7. การใช้งบซ่อมแซมไม่เกิดความคุ้มค่า ถนนสายเดียวกันมีการซ่อมแซมบ่อย ควรจัดทําเป็นถนนลาดยางหรือ
คอนกรีตเพื่อความมีประสิทธิภาพ คงทนถาวรของถนน เพราะการซ่อมแซมบ่อยทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณแต่ถนน
ไม่ได้มาตรฐาน ควรปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อลดความสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม

28

การดําเนินการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านลํานาวได้ให้ ความสําคัญกับการพัฒ นาความเข้มแข็งของหน่วยงานในฐานะ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต่อการดําเนิ น งานตามบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอํานาจหน้ าที่ ที่กําหนดไว้โดย
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํานาว ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดมา โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน การจัดทําโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) จึงเป็นการ
จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริง ที่สามารถกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ (KPI) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินโครงการต่าง ๆ จึง มุ่งสนองตอบความต้องการของสาธารณะ
อย่างแท้จริง ภายใต้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านลํานาวจึงได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ในการดําเนินงานในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
ซึ่งรวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ดังกล่าวด้วย และจะ
เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบ กํากับดูแล และการติดตามผลการดําเนินโครงการต่า ง ๆ ตามแผนงานและ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจําปีงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินโครงการว่า ประสบ
ผลสําเร็จเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างไร สรุปรวบรวมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้ านลํ านาว เพื่อพิจ ารณาประกอบการตัดสิ นใจเพื่อการสั่ งการในส่ว นที่เกี่ยวข้อง อันจะทําให้ การดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาวประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “สิ่งแวดล้อมดี ประชาชน
มีสุข ชุมชนพัฒนา การศึกษามีคุณภาพ”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
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เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
ประจําปี ๒๕๕๗
……….…………….
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตําบลบ้ านลํ านาว ได้
ดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลและสรุป รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ
บริห ารส่ ว นตําบลบ้ านลํ านาว ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ จึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายประจักษ์ พันนาสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานาว
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