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ส่วนที่  4 
แนวทางการติดตามประเมนิผล 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนิผล  
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่อไปได้  ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปท่ีไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น  

 

แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา
สามปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  ประกอบด้วย
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะท่ีสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการท่ีคณะกรรมการมาจาก
หน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการได้อย่างแท้จริง  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว 

ละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3.  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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4.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   4.2  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมิน 
 4.3  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร 

4.4  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมนิผล 
 

        ความส าคัญของการติดตาม และประเมินผล 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีด าเนินการอยู่
โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
เกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหา
ในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง  ในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถ          
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงด าเนินงาน 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความ
เท่ียงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 
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ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 
 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏรูปแบบ
ของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลท่ีได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ 
M&Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซ่ึงได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ท่ีจะเป็นศูนย์กลาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและจากการประเมินผล  รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด  นอกจากนี้ยังท าหน้าท่ีเป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning 
System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้เพียงใด การด าเนินการตามแผนท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่ างไร เพื่อประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 
 
องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 
ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล
ลัพธ์ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E  UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ  การเป็นผู้วิเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ 
ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
การทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อย่างไร 
 2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น ท้ังในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดเป็นการ
ติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 
(เมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการ
ติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงท่ีท าให้ทราบว่า     
แผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผน     
ยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System)  ว่าแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้
สามารถไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียน
วิธีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E 
Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่   
แบบรายงานแบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปล่ียนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตอลดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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 3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ท่ี
ผ่านมาในแต่ละปี ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ังจัดท ารายงานผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาท่ีส าคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบท่ี 3/2) ความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก (ผล
จากแบบรายงานแบบท่ี 3/3) 
 
ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล 
 จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น 
สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  ซึ่งจะเป็น M&E Unit 
ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินด้วยตนเอง 
Self Assessment Unit เพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E Unit ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมีบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ บทบาท  ในการเป็นผู้
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base) 2 บทบาท เป็นนักวิเคราะห์โครงการ (Project Analyst) และ 3 บทบาท
การเป็นผู้เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage) 
 

แบบรายงาน 
 
 แบบรายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 แบบท่ี 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์ 
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แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
 2. ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) ใช้การประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบท่ีใช้ในการ
ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งท่ีมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
 แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนท่ี 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13  ข้อ 2 ส่วนคือ  ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
6 ข้อ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่า มีการด าเนินการ/ไม่มี
การด าเนินการตามประเด็นการประเมินการช่วยก ากับนั่นเอง) 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ของท้องถิน่โดยตนเอง 

ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาชมท้องถ่ินพิจารณา 
    ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนส่วนในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถ่ิน 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการ
ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี (2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 2. ประโยชน์ 
 2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการ 3 ปี และโครงการท่ี ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น  “สัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ทีก าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ 
 2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation Unit M&E Unit) เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบท่ีใช้ในการติดตาม              
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็น          
เดือนแรกของปีงบประมาณ 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ี
ส าคัญ 4 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  -  ช่ือหน่วยงาน  
  -  ไตรมาสท่ีรายงาน 
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี 
  -  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
  -  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  -  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
  -  จ านวนโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
  -  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  -    โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ทุก ๆ 3 
เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือ 
ไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน........................................................................................................ 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)                 (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)               (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1.............. ปีที่ 2............... ปีที่ 3............. รวม 
 จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

รวม         

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1............... ปีที่ 2............... ปีที่ 3................. รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

รวม         
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี……………………………….… 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

รวม             

 
 

 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี..................................... 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

รวม       
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี...................................................... 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมิน ผลการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ (1) 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความถึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 2. ประโยชน์ 
 2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
 2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation Unit: M&E Unit) เพื่อใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม (Outcome and Impact) 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบท่ีใช้ในการประเมิน ผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม - กันยายน) 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย เนื้อหาท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   - ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน 
 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
   - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   - ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
   - ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   - ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



75 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าช้ีแจง: แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
ส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......................................................................................................................... 
 

2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน..................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี.............................................................................................................. 
 

3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ี 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
ไม่

พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1...................................................................................................................................................... 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 

 
ตัวชี้วัดท่ีเลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินการ 

(จ านวน) 
หลังด าเนินการ

(จ านวน) 
เพิ่ม/ลด 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  -  เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 
 2. ประโยชน์ 
  -  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม 
 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  -  เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีส าคัญ 2 ส่วน คือ 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.  เพศ 
   2.  อายุ 
   3.  การศึกษา 
   4.  อาชีพหลัก 
 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
   1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
   5.  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
   7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
   8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดย
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ           (1)  ชาย                             (2) หญิง 
 

2. อายุ           (1)  ต่ ากว่า 20 ปี        (2)  20-30 ปี                       (3)  31-40 ปี         
                    (4)  41 - 50 ปี          (5)  51-60 ปี                       (6)  มากกว่า 60 ปี         
 

3. การศึกษา     (1) ประถมศึกษา         (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า      
                     (4) ปริญญาตรี            (5)  สูงกว่าปริญญาตรี               (6)  อื่น ๆ                
 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ             (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ              (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                     (4) รับจ้าง                 (5) นักเรียนนักศึกษา                (6) เกษตรกร                
                     (7) อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................               
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ    

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  -  เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 2. ประโยชน์ 
  -  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  -  เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   -  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีส าคัญ 2 ส่วน คือ 
  
 ยุทธศาสตร์...................................................... 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
   1.  เพศ 
   2.  อายุ 
   3.  การศึกษา 
   4.  อาชีพหลัก 
 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
   3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
   4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
   5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
   6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
   7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องท่ี 
   8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 
 



81 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ส่วนยุทธศาสตร์...................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ           (1)  ชาย                             (2) หญิง 
 

2. อายุ           (1)  ต่ ากว่า 20 ปี        (2)  20-30 ปี                       (3)  31-40 ปี         
                    (4)  41 - 50 ปี          (5)  51-60 ปี                       (6)  มากกว่า 60 ปี         
 

3. การศึกษา     (1) ประถมศึกษา         (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า      
                     (4) ปริญญาตรี            (5)  สูงกว่าปริญญาตรี               (6)  อื่น ๆ                
 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ             (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ              (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                     (4) รับจ้าง                 (5) นักเรียนนักศึกษา                (6) เกษตรกร                
                     (7) อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................               
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. หากให้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
..........................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องท่ี  

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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