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สวนที่ 6 
 

การติดตามและประเมินผล 
การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัต ิ
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สวนท่ี  6 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไร  เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได
จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร  ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  ดังนั้นในข้ันตน องคการบริหารสวนตําบลกําปงจึงตองติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย 
 (1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
     (3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 (4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
 (5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ 
คณะกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

สภา อบต. นายก อบต. คณะกรรมการพัฒนา อบต. และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ
หนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 
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4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหนวยงาน 
  ประกอบดวย 7 เกณฑ  22  ตัวชี้วัด  ดังนี ้

เกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอยางกรอบตัวแปร 
1.สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ 

-  ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความ
เปนธรรมในสังคม 

- การเขาถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน 
- ความเสมอภาค 

-  ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร
ที่ไดรับการจัดสรรตอคน 

-  ผลประโยชนที่แตละกลุมเปา     
หมายไดรับในแตละคร้ัง 

-  การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือ
การเลือกปฏิบัติที่เปนคุณ 

3. ความสามารถและ
คุณภาพในการใหบริการ 

- สมรรถนะของหนวยงาน 
- ความทั่วถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการใหบริการ 
- ประสิทธิภาพการใหบริการ 

-  พื้นที่เปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายที่รับบริการ 

-  จํานวนคร้ังในการใหบริการ 
-  ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4. ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

- พันธกิจตอสังคม 
- ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
- การใหหลักประกันความเส่ียง 
- การยอมรับขอผิดพลาด 

-  การจัดลําดับความสําคัญ 
-  ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
-  การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความ
ตองการของประชาชน 

- การกําหนดประเด็นปญหา 
- การรับฟงความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยุทธในการแกไข

ปญหา 
- ความรวดเร็วในการแกปญหา 

-  ระดับการมีสวนรวม 
-  การปรึกษาหารือ 
-  การสํารวจความตองการ 

6. ความพึงพอใจของ
ประชากร กลุมเปาหมาย 

- ระดับความพึงพอใจ 
- การยอมรับ/คัดคาน 

-  สัดสวนของประชากรกลุมเปา 
หมายที่พอใจหรือไมพอใจ 

-  ความคาดหวัง  /  ผลสะทอน
กลับ 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ตัวอยางกรอบตัวแปร 

7. ผลเสียหายตอสังคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

- ตนทุนทางสังคม 

-  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
-  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
-  คาเสียโอกาส 
-  ความขัดแยงทางสังคม 

 
เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 

  การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพื่อเปนเคร่ืองมือกําหนดกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ซึ่งประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 8 เกณฑ  24 ตัวชี้วัด 
ดังนี ้

เกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
1. เกณฑความกาวหนา - ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา 

- จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ 
- ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา 
- ระยะเวลาที่ใชไป 

2. เกณฑประสิทธิภาพ - สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย 
- ผลิตภาพตอกําลังคน 
- ผลิตภาพตอหนวยเวลา 
- การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

3. เกณฑประสิทธิผล - ระดับการบรรลุเปาหมาย 
- ระดับการมีสวนรวม 
- ระดับความพึงพอใจ 
- ความเส่ียงของโครงการ 

4. เกณฑผลกระทบ - คุณภาพชีวิต 
- ทัศนคติและความเขาใจ 
- การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

5. เกณฑความสอดคลอง - ประเด็นปญหาหลัก 
- มาตรการหรือกลยุทธในการแกปญหา 
- ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากร

กลุมเปาหมาย 
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เกณฑมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
6. เกณฑความยั่งยืน - ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ 

- สมรรถนะดานสถาบัน 
- ความเปนไปไดในการขยายผล 

7. เกณฑความเปนธรรม - ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ 
- ความเปนธรรมระหวางเพศ 
- ความเปนธรรมระหวางชนรุน 

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ - ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
- ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม 

 
 เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดาน
ส่ิงแวดลอม เกณฑและตัวชี้วัดจะเปนประโยชนในการตดิตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เปน
พลวัตรในทุกกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดาน
ตางๆ   
 
 
 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กําปง   ใชแบบรายงาน 3  แบบ
ตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปนแนวทางไว  คือ 
 
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Input)    

ใชแบบรายงาน แบบท่ี  1   การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

วัตถุประสงคของแบบ เพื่อประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวา 
ดําเนินการครบทุกข้ันตอนมากนอยเพียงใด อยางใด เปนแบบที่ใชในการประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรในแตละคร้ังที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
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แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
คําช้ีแจง :  แบบที่  1    เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทอง ถิ่น  โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ...........................................................................................................................................
. 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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2. แบบติดตามแผนพัฒนา (Process) 

ใชแบบรายงาน  แบบท่ี 2    แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนแบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส โดยเร่ิมตั้งแต
เดือนตุลาคม ซึ่งเปนเดือนแรกของปงบประมาณ สามารถนําไปใชติดตามความกาวหนาในการดําเนิน 
งานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด และยังใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา วาแผนยุทธศาสตรที่กําหนด 
สามารถเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
คําช้ีแจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป       โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-
ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่     ………………………………………………………………………. 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน) 
สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 

ปที่ 1  ..……. ปที่ 2  ………. ปที่ 3  ……….. รวม ยุทธศาสตร 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         

รวม         
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ปที่ 1  ............ ปที่ 2 .............. ปที่ 3 ............. รวม ยุทธศาสตร 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
 
5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป .......... 

จํานวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ
ที่อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จํานวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด 

 
ยุทธศาสตร 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวม             
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 6. การเบิกจายงบประมาณป 2553 

งบปกติ เงินสะสม รวม ยุทธศาสตร 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

       
       
       
       
       
       
       
       

รวม       
 
สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2553 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ  
โครงการ ดําเนินการ

เสร็จแลว 
อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 
ยังไมได 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจายไป 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      
 
สวนท่ี 4  ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Output) 
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 ใชแบบรายงาน  3   แบบ  คือ 
  3.1   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 
คร้ัง หลังจากส้ินสุดปงบประมาณ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลกําปง 
2. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน    
สวนท่ี  2 ยุทธศาสตร และโครงการในป 2553 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัต ิ

จํานวนโครงการ  
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่ 
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัต ิ

คิดเปน 
รอยละ 

    
    
    
    

รวม    
สวนท่ี  3 ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 
    ประชาชนในทองถ่ิน 

   

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
  3.2  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 คร้ัง หลังจากส้ินสุดงบประมาณ 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ํากวา 20 ป  (2) 20-30 ป  (3) 31-40 ป 
  (4) 41-50 ป  (5) 51-60 ป  (6) มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา    (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกวาปริญญาตรี           (6) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4) รับจาง  (5) นักเรียนนักศึกษา           (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................... 
 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปงในภาพรวมมากนอย
เพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 
    ประชาชนในทองถ่ิน 

   

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
   
 

3.3  แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร  อปท. ในแตละ 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
องคการบริหารสวนตําบลกําปงในภาพรวม 
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         ยุทธศาสตร 

 
สวนยุทธศาสตร……………………………………….. 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ํากวา 20 ป  (2) 20-30 ป  (3) 31-40 ป 
  (4) 41-50 ป  (5) 51-60 ป  (6) มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา    (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกวาปริญญาตรี           (6) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4) รับจาง  (5) นักเรียนนักศึกษา           (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................... 
 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปง 
5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกําปงในการ
พัฒนาดาน............................................................................. โดยใหคะแนนเต็ม  10  ทานจะให
คะแนนองคการบริหารสวนตําบลกําปงเทาใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 
    ประชาชนในทองถิ่น 

 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ 
องคการบริหารสวนตําบลกําปงในภาพรวม 
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 6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
               องคการบริหารสวนตําบลกําปงไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   ดังนี้ 

(1)    ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)    
(2)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
(4)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)  
โดยจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานตอ

ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหาร เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล  เพื่อประกาศใหกับประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกําปง  ภายในเดือน
ธันวาคม  พ.ศ.2553  โดยเนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เปนโครงการที่องคการบริหาร
สวนตําบลกําปง  มีศักยภาพที่จะสามารถดําเนินการได  ในสวนของโครงการที่เกินศักยภาพ  จะ
ประสานงานขอทราบผลความกาวหนาจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ  
เพื่อที่จะนํามาจัดทําเปนรายงานประกาศใหประชาชนในพื้นที่ทราบ     

 
 


