รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนภายใต้สังคมที่ดี
เศรษฐกิจดี สุขภาพดีและการบริหารจัดการที่ดี”
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมการสื่อสาร และสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงองค์กร และการบริการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
3. พันธกิจ (Mission)
1. จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และการกีฬา
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จุดมุ่งหมาย (Goals)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2. พัฒนาด้านบริการสาธารณะต่างๆ ทั้งระบบคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. พัฒนาการศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพให้กับชุมชน
4. พัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

แบบที่ 1
การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
/
/
/
/
/
/

/

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

/
/

14.
15.
16.
17.
18.

/
/
/
/
/

มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

/
/
/
/

แบบที่ 2
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช รายไตรมาส
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช

2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)
 สรุปรวมทุกไตรมาส

 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่ควร จึงไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในบางครั้ง
3. โครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนามีจานวนมากเกินไป จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ทุกโครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

แบบที่ 3

แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแบบประเมินความพึงพอใจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชในภาพรวม

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ประเมินตนเอง)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ ในปี พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบคมนาคมการสื่อสาร และการ
สาธารณูปโภค
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและงานสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
การพัฒนาปรับปรุงองค์กรและการบริการเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
101

10

45

5

15
30

10
10

19

9

11

5

221

49

แบบที่ 3/2 แบบประเมิน ความพึ งพอใจต่ อผลการด าเนิ น งานขององค์ การบริห ารส่ว น
ตาบลนางบวชในภาพรวม
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนจานวน 60 คน ได้ผ ลการวิเคราะห์ ข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้
ในการคิดค่าเฉลี่ย แบ่งเกณฑ์เป็น 3 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 0.50 - 1.49 หมายถึง ไม่พอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง พอใจ
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.00 หมายถึง พอใจมาก
ความพึงพอใจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

พอใจมาก
3
51
44
46
33
31
30
43
44
44

พอใจ
2
9
16
14
27
29
30
17
16
16

ไม่พอใจ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ค่าเฉลี่ย
ระดับ
คะแนน
2.85
2.73
2.66
2.63
2.55
2.50
2.71
2.73
2.73
2.67

ระดับ
ความพึง
พอใจ
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

สรุป
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
ในภาพรวมทั้งหมดจากคะแนนเต็ม 3.00 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ซึ่งอยู่ในระดับ พอใจมาก

ภาคผนวก

