
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 6 

 
 

การตดิตามและประเมนิผล 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติ 
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ส่วนที่  6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 

จดุมุง่หมายส าคญัของการประเมินผลแผน พฒันาสามปี นัน้ คือ การประเมินวา่มีการน าแผนไป
ปฏิบตัอิยา่งแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอยา่งไร  เพ่ือท่ีจะสามารถวดัความสมัฤทธ์ิผลของแผน พฒันา
สามปีได้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้เป็นสมมตุฐิานในการจดัท าแผน พฒันาสามปี
ฉบบัตอ่ไปได้  ดงันัน้  การท่ีจะประเมินผลแผนพฒันาสามปีในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบตัิ
ในแตล่ะแนวทางการพฒันาก่อน เพ่ือน าไปสูก่ารวดัความส าเร็จของยทุธศาสตร์  ซึง่จะแสดงให้เห็นได้วา่
การพฒันาเป็นไปในแนวทางใด บรรลวุตัถปุระสงค์ของการพฒันาท่ียัง่ยืนและตอบสนองตอ่วิสยัทศัน์
หรือไม ่ ดงันัน้ในขัน้ต้น องค์การบริหารสว่นต าบลก าปัง จงึต้องตดิตามประเมินผลแผนพฒันาสามปี ให้ได้
ข้อมลู ข้อเท็จจริง อนัจะน ามาสูบ่ทสรุปท่ีไมบ่ดิเบือนจากผลการปฏิบตัจิริงท่ีเกิดขึน้ 

6.1 องค์กรรับผิดชอบในการตดิตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
     (3) ผู้แทนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
 (4) หวัหน้าสว่นการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน  
 (5) ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการ
อีกหนึง่คนท าหน้าท่ีเลขานกุารของคณะกรรมการ  
  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต . มีอ านาจหน้าท่ี ดงันี  ้

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา  
2) ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่

สภา อบต. นายก อบต. คณะกรรมการพฒันา อบต. และประกาศผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนั อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้
ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี  ทัง้นี ้ให้ตดิประกาศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสิบวนั  

4) แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชว่ยปฏิบตัติามท่ีเห็นสมควร  
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6.2 การก าหนดวิธีการตดิตามและประเมินผล 

 เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีวั้ดการประเมินผลหน่วยงาน  

  ประกอบด้วย  7  เกณฑ์  22  ตวัชีว้ดั  ดงันี  ้
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

1.สมัฤทธิผลและการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลพัธ์ 

-  ผลตา่งระหวา่งเป้าหมายกบั
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

2.ความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในสงัคม 

- การเข้าถึง 
- การจดัสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

-  ปริมาณและคณุภาพทรัพยากร
ท่ีได้รับการจดัสรรตอ่คน 

-  ผลประโยชน์ท่ีแตล่ะกลุม่เป้า     
หมายได้รับในแตล่ะครัง้ 

-  การไมเ่ลือกปฏิบตัแิละ/หรือ
การเลือกปฏิบตัท่ีิเป็นคณุ 

3. ความสามารถและ
คณุภาพในการให้บริการ 

- สมรรถนะของหนว่ยงาน 
- ความทัว่ถึงและเพียงพอ 
- ความถ่ีในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพการให้บริการ 

-  พืน้ท่ีเป้าหมายและประชากร
กลุม่เป้าหมายท่ีรับบริการ 

-  จ านวนครัง้ในการให้บริการ 
-  ผลลพัธ์เทียบกบัปัจจยัน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบของ
หนว่ยงาน 

- พนัธกิจตอ่สงัคม 
- ความรับผิดชอบตอ่สาธารณะ 
- การให้หลกัประกนัความเส่ียง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

-  การจดัล าดบัความส าคญั 
-  ภารกิจหลกัและภารกิจรอง 
-  การตดัสินใจท่ีสะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน 

- การก าหนดประเดน็ปัญหา 
- การรับฟังความคดิเห็น 
- มาตรการ/กลยทุธ์ในการแก้ไข

ปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 

-  ระดบัการมีสว่นร่วม 
-  การปรึกษาหารือ 
-  การส ารวจความต้องการ 

6. ความพงึพอใจของ
ประชากร กลุม่เป้าหมาย 

- ระดบัความพงึพอใจ 
- การยอมรับ/คดัค้าน 

-  สดัสว่นของประชากรกลุม่เป้า 
หมายท่ีพอใจหรือไมพ่อใจ 

-  ความคาดหวงั  /  ผลสะท้อน
กลบั 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

7. ผลเสียหายตอ่สงัคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

- ต้นทนุทางสงัคม 

-  ความสญูเสียทางเศรษฐกิจ 
-  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
-  คา่เสียโอกาส 
-  ความขดัแย้งทางสงัคม 

 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีวั้ดการประเมินผลโครงการ 
  การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตวัชีว้ดัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือก าหนดกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ซึง่ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคญั 8 เกณฑ์  24 ตวัชีว้ดั ดงันี  ้

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า - ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายรวมในชว่งเวลา 

- จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
- ทรัพยากรท่ีใช้ไปในชว่งเวลา 
- ระยะเวลาท่ีใช้ไป 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ - สดัสว่นผลผลิตตอ่คา่ใช้จา่ย 
- ผลิตภาพตอ่ก าลงัคน 
- ผลิตภาพตอ่หนว่ยเวลา 
- การประหยดัทรัพยากรการจดัการ 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล - ระดบัการบรรลเุป้าหมาย 
- ระดบัการมีสว่นร่วม 
- ระดบัความพงึพอใจ 
- ความเส่ียงของโครงการ 

4. เกณฑ์ผลกระทบ - คณุภาพชีวิต 
- ทศันคตแิละความเข้าใจ 
- การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง - ประเดน็ปัญหาหลกั 
- มาตรการหรือกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา 
- ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากร

กลุม่เป้าหมาย 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 
6. เกณฑ์ความยัง่ยืน - ความอยูร่อดด้านเศรษฐกิจ 

- สมรรถนะด้านสถาบนั 
- ความเป็นไปได้ในการขยายผล 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม - ความเป็นธรรมระหวา่งกลุม่อาชีพ 
- ความเป็นธรรมระหวา่งเพศ 
- ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่น 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม 

 
 เกณฑ์และตวัชีว้ดัดงักลา่วข้างต้นสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ ซึง่
ครอบคลมุมิต ิด้านเศรษฐกิจ สงัคม มิตด้ิานการบริหารจดัการ มิตด้ิานทรัพยากร และมิตด้ิานสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์และตวัชีว้ดัจะเป็นประโยชน์ในการตดิตามและประเมินผลโครงการ ในลกัษณะท่ีเป็นพลวตัรในทกุ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวดัถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพฒันาด้านตา่งๆ   
 
 การรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต.ก าปัง   ใช้แบบรายงาน 3  แบบตาม
รูปแบบท่ีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ  
 
 
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Input)    

ใช้แบบรายงาน แบบที่  1   การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วตัถปุระสงค์ของแบบ เพ่ือประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินวา่ ด าเนินการ
ครบทกุขัน้ตอนมากน้อยเพียงใด อยา่งใด  เป็นแบบท่ีใช้ในการประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในแตล่ะ
ครัง้ท่ีมีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
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แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชีแ้จง :  แบบท่ี  1    เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้อง 
ถ่ิน  โดยจะท าการประเมินและรายงานทกุ ๆ ครัง้ หลงัจากท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผน
ยทุธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ............................................................................................................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
2.  มีการจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
3.  มีการจดัประชมุอยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอ   
4.  มีการจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
5.  มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของท้องถ่ินมาจดัท าฐานข้อมลู   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
พฒันาท้องถ่ิน 

 
 

10. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกบั
ศกัยภาพของท้องถ่ิน 

 
 

11.  มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

 
 

12.  มีการก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   
14.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   
16.  มีการอนมุตัิและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
17.  มีการจดัท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม ่   
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2. แบบตดิตามแผนพัฒนา (Process) 
ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 2    แบบตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายไตรมาส  โดยเร่ิมตัง้แตเ่ดือน

ตลุาคม ซึง่เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ สามารถน าไปใช้ตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนิน งานตาม
แผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนด และยงัใช้เป็นสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า วา่แผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนด สามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม ่

แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชีแ้จง : แบบท่ี 2 เป็นแบบตดิตามตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภายใต้แผนพฒันา 3 ปี       โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานทกุ ๆ 3 เดือน เร่ิมตัง้แตส่ิน้สดุการด าเนินงานในเดือนตลุาคม-
ธนัวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน     ………………………………………………………………………. 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 
 (1) ไตรมาสท่ี 1  (ตลุาคม-ธนัวาคม)  (2) ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม-มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน-มิถนุายน)  (4) ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กนัยายน)  
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  3  ปี 
ยทุธศาสตร์ 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.         

8.         

รวม         
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
ยทุธศาสตร์ 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 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม         

 
5.ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี .......... 

 
ยทุธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลกิ 

จ านวน
โครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ
ทัง้หมด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

รวม             
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 6. การเบกิจา่ยงบประมาณปี ............... 

ยทุธศาสตร์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

       

       

       

       

       

       

       

       

รวม       

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการท่ีได้รับเงินอดุหนนุเฉพาะกิจประจ าปี ………. 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยูใ่นระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      

 
ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Output) 
ใช้แบบรายงาน  3   แบบ  คือ 
 3.1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชีแ้จง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครัง้ 
หลงัจากสิน้สดุปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การบริหารสว่นต าบลก าปัง  
2. วนั/เดือน/ปี ท่ีรายงาน    
ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี …….. 
3. ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบตัิ  

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

คิดเป็น 
ร้อยละ 

    
    
    
    

รวม    

ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถ่ิน 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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 3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
 

 
 
 

ค าชีแ้จง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ตอ่การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมลูปีละ 1 ครัง้ หลงัจากสิน้สดุงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง  
2. อาย ุ (1) ต ่ากวา่ 20 ปี  (2) 20-30 ปี  (3) 31-40 ปี  
  (4) 41-50 ปี  (5) 51-60 ปี  (6) มากกวา่ 60 ปี  
3. การศกึษา (1) ประถมศกึษา (2) มธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่    (3) อนปุริญญาหรือเทียบเทา่  
  (4) ปริญญาตรี  (5) สงูกวา่ปริญญาตรี           (6) อ่ืน ๆ  
4. อาชีพหลกั (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั  
  (4) รับจ้าง  (5) นกัเรียนนกัศกึษา           (6) เกษตรกร  
  (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...............................................  
 
ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
5. ทา่นมีความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลก าปังในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ความพงึพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถ่ิน 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
     100 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าปังในภาพรวม 



 
3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์……………………………………….. 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง  
2. อาย ุ (1) ต ่ากวา่ 20 ปี  (2) 20-30 ปี  (3) 31-40 ปี  
  (4) 41-50 ปี  (5) 51-60 ปี  (6) มากกวา่ 60 ปี  
3. การศกึษา (1) ประถมศกึษา (2) มธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่    (3) อนปุริญญาหรือเทียบเทา่  
  (4) ปริญญาตรี  (5) สงูกวา่ปริญญาตรี           (6) อ่ืน ๆ  
4. อาชีพหลกั (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั  
  (4) รับจ้าง  (5) นกัเรียนนกัศกึษา           (6) เกษตรกร  
  (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...............................................  
 
ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
5. หากให้ทา่นประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลก าปังในการ
พฒันาด้าน............................................................................. โดยให้คะแนนเตม็  10  ทา่นจะให้คะแนน
องค์การบริหารสว่นต าบลก าปังเทา่ใด 

ความพงึพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม   
2) มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ  
    ประชาชนในท้องถ่ิน 

 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าปังในภาพรวม 



 

6.3 การก าหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมินผล  

               องค์การบริหารสว่นต าบลก าปังได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา   ดงันี ้

(1)    ไตรมาสท่ี 1 (ตลุาคม – ธนัวาคม)    
(2)    ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)    ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถนุายน) 
(4)    ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน)  
โดยจะด าเนินการสรุปการตดิตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานตอ่ผู้บริหาร 

เพ่ือให้ผู้บริหาร เสนอตอ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบล และคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่น
ต าบล  เพ่ือประกาศให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าปัง  ภายในเดือนธนัวาคม  
พ.ศ.2555  โดยเน้นการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท่ีเป็นโครงการท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลก าปัง  
มีศกัยภาพท่ีจะสามารถด าเนินการได้  ในสว่นของโครงการท่ีเกินศกัยภาพ  จะประสานงานขอทราบผล
ความก้าวหน้าจาก คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดบัอ าเภอ  เพ่ือท่ีจะน ามาจดัท าเป็น
รายงานประกาศให้ประชาชนในพืน้ท่ีทราบ     
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