ส่วนที่ 1 บทนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กล่าวถึงการดาเนินงานด้านติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ดังนี้
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนีงคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อง 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทิ้งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
วัตถุประสงค์ในกำรติดตำมและประเมินผล
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่ อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การ
ที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ
พัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจาก
ผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี (2559-2563) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำปัง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนมีความรอบรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล”
พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและพอเพียง
ต่อความต้องการของประชาชน
2.จัดให้มีและบารุงรักษาแหล่งนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งนาเพื่อการเกษตร
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง จากความผันผวนของสภาพแวดล้อม
ในยุคโลกาภิวัฒน์
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4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นาความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มี
ความมัน่ คงในการดารงชีวิต
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้มีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ดาเนินการให้มีแหล่งน้า และพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต
นาไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
4. ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบ
อาชีพ และมีความมั่นคงในการดารงชีวิต นาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจานวนปี
การศึกษาเฉลี่ย พร้อมทั้งลดปัญหาอาชญากรรม ควบคู่กับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
5. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลพิษ
6. มุ่งให้ธรรมาภิบาลของท้องถิ่นดีขึ้น อบต.มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็ง รู้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาปังได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 จัดให้มีและปรับปรุงบารุงรักษาทางบก และทางระบายน้าในเขตตาบล
1.2 พัฒนาปรับปรุงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
2.1 เชื่อมโยงการชลประทาน ปรับปรุงก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า คลองน้า
และการกระจายการใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
3.1 การส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.3 สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม และ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
4.4 พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรและปัญหาอาชญากรรม
4.5 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
4.6 การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม
5.1 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนแหล่ง เรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
5.2 ลดรายจ่าย/เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือ
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพประชำชน
6.1 พัฒนางานด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
6.2 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่น
7.2 การจัดการ การบารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร
8.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ทั้งในด้านการบริหารงานของ อบต. และ
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
8.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
8.3 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพท้องถิ่นสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน
9.1 สิ่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ติดตามและประเมินผล

ตั้งข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ
สภำท้องถิ่น

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ รำยงำนผล
ประเมินผล

.

ผู้บริหำร
ท้องถิ่น

เสนอ

และ
คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน
2548 : อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
2549 : โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ ภายใน
เดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

ผู้บริหำร
ท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
แบบที่ ๑ กำรกำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำปัง
ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
กำรดำเนินงำน

ไม่มี
กำรดำเนินงำน





















ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำร
- มีการดาเนินการครบทั้ง 18 ข้อ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดาเนินงาน ทุกๆ 3 เดือน
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีการกาหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำปัง
2.) รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3.) การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2558 เฉพาะในปี 2559 จานวน 177 โครงการ งบประมาณ 82,168,175 บาท สามารถจาแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน
7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง
การบริหาร
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
รวม

ปีที่ 1 2559
จำนวน
งบ
โครงกำร
ประมำณ
86

32,535,000

ปีที่ 2 2560
จำนวน
งบ
โครงกำร
ประมำณ

ปีที่ 3 2561
จำนวน
งบ
โครงกำร
ประมำณ

รวม
จำนวน
โครงกำร

งบ
ประมำณ

49

10,350,000

12

4,450,000

147

47,335,000

17

12,750,000

5

2,800,000

4

2,500,000

26

18,050,000

3

240,000

1

20,000

1

20,000

5

280,000

43

22,176,175

28

20,845,600

21

20,375,600

92

63,397,375

3

450,000

5

330,000

1

50,000

9

830,000

6

840,000

8

1,005,000

7

955,000

21

2,800,000

5

1,560,000

8

1,095,000

1

30,000

14

2,685,000

13

2,867,000

14

1,600,000

7

580,000

34

4,047,000

1

50,0000

2

150,000

2

150,000

5

350,000

177

82,468,175

120

38,195,600

56

29,110,600

354

139,774,375

ผลกำรติดตำมและประเมินผลจำกคณะกรรมกำรฯ
มีจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)รวมทั้งสิ้น 354 โครงการ จานวน
งบประมาณ 139,774,375 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้า บาทถ้วน)ซึ่งจาก
ข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีการดาเนินการครบทั้ง 9 ยุทธศาสตร์แต่จะให้
ความสาคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากเป็นอันดับ 1
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพงษ์กำปัง
2. วัน/เดือน/ปีที่รำยงำน 31 ตุลำคม 2559
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 2559
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายและตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนพัฒนำ ปี 2559

ข้อบัญญัติ ปี 2559

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์

โครงกำร

งบประมำณ

โครงกำร

งบประมำณ

โครงกำร

เงินตำม
ข้อบัญญัติ

เงินสะสม

อุดหนุน
เฉพำะกิจ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

86

32,535,000

60

3,639,000

65

3,639,000

4,548,500

1,940,000

2. การพัฒนาแหล่งน้า

17

12,750,000

-

-

4

-

547,748

-

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ

3

240,000

1

50,000

3

241,500

-

-

4. การพัฒนาคนและสังคม

43

22,176,175

41

9,265,504

40

5,344,004

-

15,470,400

5. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

3

450,000

3

430,000

3

340,000

-

-

6. การพัฒนาสุขภาพประชาชน

6

840,000

6

801,500

6

799,000

-

-

7. การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

1,560,000

5

250,000

4

230,050

-

-

8. การพัฒนาการเมืองการบริหาร

13

2,867,000

9

2,044,900

10

2,505,000

-

-

9. การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นการ
เป็นประชาคมอาเซียน

1

50,0000

-

-

-

-

-

-

รวม

177

82,468,175

128

16,260,904

135

13,098,554

5,096,248

17,410,400

คิดเป็นร้อยละ

100

72.32

76.27

สรุป
โครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เฉพาะในปี 2559
จานวน 177 โครงการ
โครงการที่นาไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 จานวน 128 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 72.32
โครงการที่ได้ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ 2559
จานวน 135 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 76.27
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ส่วนที่ 3
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำปัง ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

แบบ ๓/๑ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภำพรวมโดยกำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ
นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของคณะกรรมกำรติดตำม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจ.ทั่วกำรเสนอควำมเห็
ไป
และประเมิ
1. เพศ นผลแผนพัฒนำ ชำย
 หญิง
คณะกรรมการติ
ด ตามและประเมิ
นผลแผนพั
นาองค์
าบลก
ง ปีได้ เสนอ
2. อายุ
 ต่ำกว่
ำ 20 ปี
ฒ20
– 30กปีารบริ ห ารส่ ว นต
31าปั
– 40
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ
(พ.ศ.512559
 41- 50 นปีผลแผนพัฒนาสามปี
– 60- 2561)
ปี ดังนี้  มำกกว่ำ 60 ปี
การพัฒนาโครงสร้
ารส่วอนตเทีาบลก
3. การศึกษา 1. ยุทธศาสตร์
 ประถมศึ
กษำ างพื้นฐาน องค์มักธารบริ
ยมศึกหษำหรื
ยบเท่าปั
ำ งควรให้ความสาคัญกับ
การเร่ ง รั ด การด าเนิ น งานของโครงการต่
และตรวจสอบผลการด
าเนิ นงานไม่ ใ ห้ เ กิด ความล่ า ช้า ควรแจ้ ง
 อนุปริญญำา งๆ
หรือเที
ยบเท่ำ  ปริญญำตรี
กาหนดการดาเนิน งานในทุ
กโครงการให้
ารส่อืว่นนตๆาบลกาปัง และคณะกรรมการติดตามและ
สูงกว่ำปริญสมาชิ
ญำตรีกองค์การบริห
ประเมิ
นผลทราบ
ภาพหรื
4. อาชี
พหลัก เพื่อช่วยกันดูแรับลตรวจสอบและออกติ
รำชกำร
ดตามประเมิ
เอกชน / รันฐผลโครงการ
วิสำหกิจ ว่ามีประสิค้ทำธิขำย
ธุรกิอจประชาชน
ส่วนตัว
ได้รับประโยชน์มากน้อยเพีย
งใด รับจ้ำง
 นักเรียน / นักศึกษำ
 เกษตรกร
2. องค์การบริ
าปัง ควรให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
 หอื่นารส่ๆวนต
ระบุาบลก
..............................................................
ยุส่ทวธศาสตร์
ฒนาด้
านเกษตรกรรมให้
มากขึ
้น โดยเฉพาะอย่
างยิ่งการส่
นที่ 2 การพั
ความพึ
งพอใจต่
อผลการดาเนิ
นงานขององค์
กรปกครองส่
วนท้งเสริ
องถิม่นการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
ของประชาชนรวมถึ
งการส่งอเสริ
มอาชีาเนิ
พการท
านาโดยสนักบรปกครองส่
สนุนการจัวดนท้
ตั้งอกลุ
่อผลิตอเมล็
นธุ์ข้าวเป็นต้น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่
ผลการด
นงานขององค์
งถิ่ม่นเกษตรกรเพื
ในภาพรวมมากน้
ยเพีดยพังใด
3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาแหล่งน้า องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังควรมีแนวทางและพัฒนาปรัง
ปรุงแหล่งน้าอุปโภค แหล่งน้าใช้ความพึ
ในการเกษตร
าบลก
งพอใจ ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในต
พอใจมาก
พอใจาปังด่วนทีไม่่สพุดอใจ
นี้ การเสนอความเห็
ซึ่งวได้มในโครงกำร
จากการติด/ตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม
1. มีกำรเปิทัด้งโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนนร่
และประเมิกินจผลแผนพั
กรรม ฒนาสามปีในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้นาไปพิจารณา อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนชาวต
าบลกาปัมงพัโดยรวม
2. มีกำรประชำสั
นธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /
กิจกรรม
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร
/ กิจกรรม
4. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร คณะกรรมการติ
/ กิจกรรมให้ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชำชนทรำบ
27 ธันวาคม 2559
5. กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรดำเนินโครงกำร /
กิจกรรม
6. กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. ผลกำรดำเนินโครงกำร / กิจกรรมนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
ของประชำชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร /
กิจกรรม
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ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
4.) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมำก
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
26.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
14.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
12.00
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
12.00
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4.00
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
12.00
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 20.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
14.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
26.00
ภำพรวม
17.50

พอใจ
74.00
84.00
84.00
86.00
80.00
80.00
72.00
80.00
70.00
88.75

ไม่พอใจ
0.00
2.00
4.00
2.00
16.00
8.00
8.00
6.00
4.00
6.25
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ส่วนที่ 4
ปัญหำและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนพัฒนำใน
รอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าปั ง ได้ เ สนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังควรให้ความสาคัญกับ
การเร่งรัดการดาเนินงานของโครงการต่างๆ และตรวจสอบผลการดาเนินงานไม่ให้เกิดความล่าช้า ควรแจ้งกาหนดการ
ดาเนินงานในทุกโครงการให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบ
เพื่อช่วยกันดูแลตรวจสอบและออกติดตามประเมินผลโครงการ ว่ามีประสิทธิภาพหรือประชาชนได้รับประโยชน์มาก
น้อยเพียงใด
2. องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ควรให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
ของประชาชนรวมถึงการส่งเสริมอาชีพการทานาโดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นต้น
3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาแหล่งน้า องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังควรมีแนวทางและพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค แหล่งน้าใช้ในการเกษตร ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลกาปังด่วนที่สุด
4. ควรมีการสารวจโครงการที่จะดาเนินการและตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี และไม่กระทบกับตัวชี้วัดของการตรวจบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. โครงการที่ น ามาบรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี ในปี ง บประมาณนั้ น ควรเป็ น โครงการที่ ส าคั ญ
จาเป็นต้องดาเนินการและเร่งด่วน เพราะจะทาให้เมื่อมีการติดตามและประเมินผลแผนแล้ว จานวนโครงการที่บรรจุ
อยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริงใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
----------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61)เพื่อ
เป็นการพัฒนาตาบลตามแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะใน
ปัจจุบัน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าปั ง ได้
ด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผล และสรุ ป รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปังได้เสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกาปังแล้วนั้น
เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 องค์การบริหารส่วนตาบลกาปังจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
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