ภาคผนวก

แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คาชีแ้ จง : แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์ แล้ ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ..............เทศบาลตาบลทุ่งสัง
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
1.มีการจัดตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาท้ องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4.มีการจัดตังคณะกรรมการสนั
้
บสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้ องถิ่น
7.มีการรวบรวมข้ อมูลและปั ญหาสาคัญของท้ องถิ่นมาจัดทาฐานข้ อมูล
8.มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดทาแผน
9.มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้ องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้ องถิ่น
10.มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้ องถิ่นที่สอดคล้ องกับ
ศักยภาพของท้ องถิ่น
11.มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด
12. มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้ องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั แิ ละประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่ มีการ
ดาเนินงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)
คาชีแ้ จง : แบบที่ 2 เป็ นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตังแต่
้ สิ ้นสุดการดาเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตังแต่
้ สิ ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม –
ธันวาคม หรื อไตรมาสที่ 1
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น..........เทศบาลตาบลทุ่งสัง
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถนุ ายน)
(4) ไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี ที่ 1 พ.ศ.......
ปี ที่ 2 พ.ศ.......
ปี ที่ 3 พ.ศ........
รวม
งบ
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
ประมา
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ
ณ
1...
2...
ฯลฯ
รวม
4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .......
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
โครงการที่
โครงการที่อยู่ โครงการที่ยงั
โครงการที่มี
โครงการที่มี
โครงการ
เสร็จ
ในระหว่าง
ไม่ได้
การยกเลิก
การเพิ่มเติม
ทังหมด
้
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
1...
2...
รวม

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ...........
งบปกติ
เงินสะสม
ยุทธศาสตร์
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
เงิน
เงิน
1...
2...
ฯลฯ
รวม

งบหน่วยงานอื่น
รวม
จานวน ร้ อย จานวน ร้ อยละ
เงิน
ละ
เงิน

ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี ............
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ อยูใ่ นระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ ว ดาเนินการ
ดาเนินการ
รวม
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ได้ รับ
เบิกจ่ายไป
-

ส่ วนที่ 4 ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชีแ้ จง : แบบที่ 3/1 เป็ นประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครัง้ หลังจาก
สิ ้นสุดปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น..................เทศบาลตาบลทุง่ สัง.........
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน......................................................................................................................
ส่ วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี .................
3. ยุทธศาสตร์ และจานวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่ นแผนและจานวนโครงการที่ได้ ปฏิบตั ิ
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใ่ นแผน
ที่ได้ ปฏิบตั ิ
1...
2...
ฯลฯ
รวม

แบบที่3/2แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหา
ของประชาชนในท้ องถิ่น
8) การแก้ ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้ รับจาการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
(10)

พอใจ
(7)

พอใจน้ อย
(4)

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของ อปท. ในแต่ ละยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.........………………………………………………………………………………..
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้ อง (คิดเป็ นร้ อยละ)
ประเด็น
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/
กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหา
ของประชาชนในท้ องถิ่น
8) การแก้ ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้ รับจาการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
(10)

พอใจ
(7)

พอใจน้ อย
(4)

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ ัดที่เลือก

ตัวชีว้ ัดที่เลือก

หน่ วย

ผลการดาเนินงาน
ก่ อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ
เพิ่ม/ลด
(จานวน)
(จานวน)

