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                                       ส่วนที่    1   บทน า 
            การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  มีฐานคิดว่า
ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตวัเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ดงันั้น  ระบบ
แผนและส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลดว้ยเช่นกนั  ดงันั้น  ระบบติดตามประเมินผลฯ  คร้ังน้ี  
จึงมีกรอบแนวคิด  ตามแผนภาพดงัน้ีอ่ืนๆที่เกิดขึ้นก่อนหนา้ที่แผนพฒันาจะด าเนินการ  จึงเป็นเหมือน
บริบทที่ยอ่มจะส่งผลต่อการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

      จากกรอบแนวคิดการวางระบบติดตามผล  และประเมินผลที่แสดงจุดเร่ิมตน้ของระบบ
การติดตามวา่เร่ิมจากการไดรั้บทรัพยากรไปเพือ่ด าเนินงาน  โดยมุ่งเน้นการติดตามการใชท้รัพยากร
เมืองเทียบกบัเวลา (Input  Monitoring ) และการติดามความกา้วหน้าของผลการด าเนินงานเม่ือเทียบ
กบัเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้(Performance  Monitoring) การวางระบบติดตามในที่น้ี จึงเป็นการสร้าง
ระบบเพือ่ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขในเชิงการบริหารแผน  เพือ่ใหง้านด าเนินต่อไป  จนจบตาม
เวลาและยงัมีระบบประเมินผลว่าเม่ือผลที่เกิดขึ้ น ในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ ์
(Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวล่้วงหน้าเพียงใด  
อยา่งไรก็ดีระบบติดตามและประเมินผลจะไดรั้บผลกระทบจากระบบการจดัท าแผนปฏิบติัการนั่น  
คือ  ถา้ไดแ้ผนปฏิบติัการที่สอดคลอ้งและเอ้ือติดตามและประเมินผล  ก็จะท าให้ระบบติดตามและ

 
 
 
 

ระบบการ ระบบสังคม/ทอ้งถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม ระบบงบประมาณ 

ปัจจัยน าเข้า 
- แผนปฏิบติัการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากร 

กระบวนการ 
- การใชท้รัพยากร 
- การด าเนินการตาม
แผน 
- การบริหารแผน 

ผลผลติ 
- ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนเชิง
รูปธรรม 

ผลลพัธ์ 
- ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนเม่ือ
เปรียบเทียบกบั
วตัถุประสงค/์

ระบบตดิตาม (Monitoring) 
- Input  Monitoring 
- Performance  Monitoring 

ระบบประเมนิผล ( Evaluation) 
- ความส าเร็จตามวตัถุประสงค/์ 

เป้าหมายของแผน 
- การเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินใน 
       ภาพรวม 
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ประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได ้ หาดแผน ไม่เอ้ือต่อการติดตาม  เช่น ขาดความชดัเจน หรือมี
การปรับกิจกรรม ไม่ไดย้ดึแผนปฏิบติัการ ฯลฯ ก็อาจท าใหร้ะบบติดตามประเมินผลโดยรวมดงักล่าว
มีปัญหาได ้

1.1 ความส าคญัของการติดตามและประเมนิผลแผน 

การติดตามถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่จ  าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด  าเนินการอยูโ่ดยที่ การติดตาม  (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา 
เพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลบั  (feedback)  เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก  าลังเผชิญอยูแ่ละ
ประสิทธิภาพของวธีิการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแลว้  ยอ่มส่งผลให้เกิดความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใชจ่้ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก  าหนดไว ้ กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
โครงการไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไดรั้บน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของ
การด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขดัแยง้ในการปฏิบติังานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายที่ไดรั้บประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกนัขา้มหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว้  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใชต้น้ทุน (cost-effective) ด าเนินงานดา้นต่าง  ๆ ยกตวัอยา่ง  เช่น  การให้ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง  ๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปั้ญหา 
การติดตามดูความสามารถในการเขา้ถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ  และการเสนอวธีิการปรับปรุงการด าเนินงาน 

โดยส่วนใหญ่แล้วผูบ้ริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคญักับการวางระบบติดตาม
โครงการ  เน่ืองจากว่าเป็นส่ิงที่ตอ้งใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผูด้  าเนินการ  นอกจากน้ียงัเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุง่ยาก
ซบัซอ้นในทางปฏิบติั  อยา่งไรก็ตามในความเป็นจริงแลว้ขึ้นอยูก่บัความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่
ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้า่การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะตอ้งแบกภาระตน้ทุนที่
สูงหรือมีความซบัซอ้นแต่อยา่งใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศยัพนักงาน  ชัว่คราว (part-time) 
เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จดัท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา  (full-time) เพียงจ านวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะ
เลือกใชว้ธีิติดตามที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุนสูงสุด 

ในส่วนของ  การประเมินผล  นั้น  เป็นส่ิงหน่ึงที่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกบั
การติดตาม  เพราะผลที่ไดจ้ากการประเมินจะใชใ้นการปรับปรุง  แกไ้ข  การขยายขอบเขต  หรือการ
ยติุการด าเนินการซ่ึงขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงที่จะ
บ่งช้ีวา่แผนงานที่ก  าหนดไวไ้ดมี้การปฏิบติัหรือไม่  อยา่งไร  อนัเป็นตวัช้ีวดัว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแลว้นั้นให้ผลเป็นอยา่งไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก  าหนดไวห้รือไม่  อีกทั้ง
การติดตามประประเมินผลย ังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ)  เพยีงใด ซ่ึงผลที่ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลถือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ที่
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สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตดัสินใจ ต่อไป นอกจากน้ี  การประเมินผลย ัง ถือเป็น
กระบวนการตดัสินคุณค่าและการตดัสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมอยา่งเป็น
ระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนยั เช่ือถือได ้

1.2 ลกัษณะทัว่ไปของระบบติดตามและประเมนิผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือในปัจจุบนั  
เรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์ที่ไดก้  าหนดไวไ้ด้
โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยทุธศาสตร์  โดยขอ้มูลที่ไดจ้ะถูกส่งไปยงั 
“หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ  M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซ่ึงไดแ้ก่ 
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนยก์ลางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากการติดตามและ
จากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด
นอกจากน้ียงัท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า”  (Early Warning System) ว่าองคก์ร
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก  าหนดไวเ้พียงใด  การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้ นเป็นอย่างไร  เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงใหผ้ลบรรลุผลไดใ้นทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 

1.3 องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมนิผล 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาทอ้งถ่ินคร้ังน้ี  ประกอบไปด้วย 
องคป์ระกอบ 3 ส่วน หลกั คือ ส่วนของปัจจยัน าเขา้ (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) 
และส่วนของการประเมินผลผลลพัธ ์(Output, Goal) ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input)   
คือ  ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง  มี เพื่อน าเข้าสู่ระบบติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อันได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  ผูป้ระเมิน  ผูถู้ก
ประเมิน  และเคร่ืองมือในการประเมิน ฯลฯ ซ่ึงแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินที่มีอยูแ่ลว้จะถูกส่งเขา้สู่  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล M&E UNIT เพื่อเป็นการรวบรวม
ฐานขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งจงัหวดัไวโ้ดยบทบาทของM&E UNIT ต่อปัจจยัน าเขา้ก็
คือ การเป็นผูว้ิเคราะห์แผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตนเองคร้ังน้ี ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก
ขั้นตอนหรือ อย่างไร 

(2) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) 
  คือ  ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน  ทั้งในระดบัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั เทศบาล  และเทศบาลต าบล  ซ่ึงไดก้  าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส  คือ  ไตรมาสที่  1 
(ตุลาคม-ธนัวาคม)  ไตรมาสที่  2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)  และไตรมาสที่  
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4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี  โดยการ ติดตามดงักล่าว  เป็นการติดตามผลขั้นกลาง  (IR 
หรือ Intermediate Result)  ของแผนยทุธศาสตร์วา่เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินที่ไดก้  าหนด
ไวห้รือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเขา้สู่ส่วนกลาง  โดยมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นหน่วยใน
การประสานแผนทอ้งถ่ินในระดับจงัหวดั  ซ่ึงในการติดตามในขั้นตอนน้ีเป็นช่วงที่ท  าให้ทราบว่า  
แผนยทุธศาสตร์ที่ไดก้  าหนดไวส้ามารถวดัไดจ้ริงหรือไม่  นอกจากน้ี  การติดตามในทุกช่วงของแผน
ยงัสามารถเป็น สญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning System) ว่าแผนยทุธศาสตร์ที่ไดก้  าหนดไว้
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ดห้รือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวขอ้งสามารถระดมความคิดใน
การปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก  าหนดไวไ้ด ้ซ่ึงการรวบรวม
ขอ้มูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจงัหวดัน้ี  โดยการติดตามคร้ังน้ี  
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการติดตามผลการด าเนินงานไดแ้ก่  แบบรายงานที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการติดตามการด าเนินงานของโครงการและการ
เปล่ียนแปลงโครงการ  การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ไดรั้บเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใ์นการด าเนินงาน 

(3) ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal)  
 เป็นการติดตามผลช่วงสุดทา้ยหรืออาจถูกเรียนว่า  การประเมินแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงจะได้

แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานของแผนยทุธศาสตร์  ที่ผา่นมาในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไวห้รือไม่ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการติดตามแผนยทุธศาสตร์ไปสู่  M&E  
Unit ระดบัจงัหวดั  เพือ่เป็นหน่วยในการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ 
บุคลากร  หน่วยงาน  และองคก์ารเก่ียวขอ้งได ้ และเป็นฐานในการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน
ในแผนต่อไปในอนาคต  โดยเคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินผลลพัธ์  ไดแ้ก่  แบบรายงานที่  3/1  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์    โดยมีเน้ือหาที่ส าคญัในการประเมินไดแ้ก่  ความพึง
พอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  ต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม (ผลจากแบบ
รายงานแบบที่ 3/2)  ความพึงพอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์  และการ
เปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัที่เลือก  ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/3) 

1.4.   ความเป็นระบบของการติดตามและประเมนิผล 

จากองคป์ระกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ขา้งต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้2 ระดบัใหญ่ คือ ระดบัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั (อบจ.) ซ่ึงจะเป็น  M&E  Unit  ระดบัจงัหวดั  และระดบัเทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ซ่ึงจะมีหน่วยติดตามและประเมินดว้ยตนเอง Self  Assesstment Unit  เพื่อท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและส่งขอ้มูลให้กบั M&E  Unit  ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ทั้งน้ีองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั (อบจ.)  จะตอ้งมีบทบาทหลกั 3 บทบาท คือ บทบาทในการเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลข่าวสาร (Data 
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base) จะต้องมีบทบาทหลัก 2 บทบาท เป็น นักวิเคราะห์โครงการ (Project Analyst) และ 3 
บทบาทการเป็นผูเ้ช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Linkage) 

แผนภาพแสดงความเป็นระบบ  Systematic ของการรายงาน 
ในระบบการติดตามจากท้องถิ่น  M&E Unit ระดับจังหวัด 

  
 
 
 
  

 
                              M&E Unit 

                    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  รายงาน 
 
 ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผน 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ระบบการประเมินตนเอง 
          เทศบาล 

         ระบบการประเมินตนเอง 
                  เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
            เทศบาล 

 ระบบการประเมินตนเอง 
              อบต. 

   ระบบการประเมินตนเอง 
                อบต. 
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1.5 หน้าทีข่องหน่วยติดตาม และเมนิผล (M&E Unit) 

จากระบบดงักล่าว  จะเห็นว่า  หน่วยติดตามและประเมินผล  หรือ M&E Unit มี  2  ระดบั  
คือ  ระดบับนหรือ  ระดบัจงัหวดั และระดบัล่าง  หรือระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีหน่วย
ติดตามและประเมินผลจะมีหนา้ที่หลกั  ๆ ดว้ยกนั  3  ประการ  คือ 

หนา้ที่ในการจดัท าฐานขอ้มูล (Database)  
ซ่ึงมีหนา้ที่ในการรวบรวมขอ้มูลที่ เก่ียวกบัการด าเนินงานตามแผนงานต่าง  ๆ  โดย 
- ในระดับล่าง ซ่ึงไดแ้ก่ อบต. และเทศบาล  หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่

โดยตรงในการเก็บและรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองของการด าเนินงานของโครงการต่าง  ๆ และการ
ด าเนินงานตามแผนที่ไดมี้การระบุเอาไว ้ ตามแบบรายงานที่ก  าหนด  แลว้จดัท าเป็นรายงานภายในเพื่อ
องคก์รของตนเองไดรั้บรู้  รับทราบถึงระดบัความส าเร็จของแผนงาน  เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
อนาคต  นอกจากนั้น  หน่วยติดตามและประเมินผลในระดบัน้ีก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งต่อขอ้มูลไป
ยงัหน่วยติดตามและประเมินผลในระดบับน  เพือ่ใชป้ระโยชน์ต่อไปดว้ย 

-ในระดับบน คือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผล  จะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของ
หน่วยติดตามและประเมินผลในระดบัล่างเขา้ไวด้ว้ยกนั  และจดัท าเป็นฐานขอ้มูลที่รวมศูนย ์ ณ  จุด ๆ 
เดียว  นอกจากนั้น  ก็ควรจะท าเป็นรายงานขอ้มูลในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงานในระดบั
จงัหวดัเพื่อแจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายใน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัล่างลงไปเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจในอนาคต 

 หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง  (Project analysis and 
validation)  

 เม่ือไดมี้การรวบรวมขอ้มูลแลว้  การวิเคราะห์ขอ้มูลก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลน้ีโดย 

-  ในระดับล่าง   หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ขอ้มูลของตนเองในเร่ืองที่
เก่ียวกับการด าเนินงานของโครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน  ทิศทางของโครงการว่าได้
ด าเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการวา่ไดด้ าเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ไดร้ะบุไว้
หรือไม่แลว้จดัท าเป็นรายงานเพือ่การรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยงัจดัส่งรายงานฉบบัดงักล่าวไป
ยงัหน่วยติดตามและประเมินผลในระดบับนดว้ย 

-  ในระดับบน  หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและ
รวบรวมรายงานการวเิคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดบัล่างเพื่อวิเคราะห์ถึง
ความเช่ือมโยงของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และวเิคราะห์ถึงการด าเนินงานทั้งหมดในระดบั
ยทุธศาสตร์ภาพรวมท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วย
ติดตามและประเมินผลในระดบัล่างโดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดบับนควรมีการออกพื้นที่
ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตามและประเมินในระดบัล่างเป็นจุด ๆ นอกจากน้ี  หน่วย
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ติดตามและประเมินผลยงัควรท าหน้าที่เป็นผูใ้ห้ ค  าแนะน าหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับ
ล่างที่อาจจะยงัไม่มีความสามารถในการท าหนา้ที่ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนกั 

 (3)  หนา้ที่ในการเช่ือมโยงกลยทุธ ์(Strategic Linkage)   
ลกัษณะหนา้ที่ในส่วนน้ีจะเป็นการประสานกนัทั้งในระดบัล่างและระดบับนจะเก่ียวขอ้ง

กับการประสานงาน  และการจัดการประชุมของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการท างานเพื่อให้รับรู้ถึง
สถานการณ์ และความเป็นไปของโครงการและการด าเนินงานตามแผนงานวา่  ควรจะมีการแกไ้ขและ
ควรด าเนินการเพิม่เติมในเร่ืองใดนอกจากนั้น  หน่วยติดตามและประเมินผลยงัควรทบทวนงานที่ไดท้  า
มาในช่วงก่อนหนา้โดยการจดัท าในรูปของรายงานประจ าปี 

แผนภาพ 
หน้าทีห่ลกัของหน่วยติดตามและประเมินผลแผน  

 
 

        จดัท าฐานขอ้มูล 
            ( Database) 
 

หน้าที่หลกัของหน่วยติดตามแประเมินผล 

                    ( M&E  Unit ) 

 การวิเคราะห์โครงการ 
   ( Project  Analysis ) 

   การเช่ือมโยงกลยทุธ ์
  ( Strategic   Linkage ) 
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การ พฒันา                                          
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

 
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค มีวสิยัทศัน์ พนัธะกิจ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี 

2.1 วสัิยทศัน์การพฒันาท้องถิน่ 

  “ประชาชนคุณภาพชีวติดี มีเศรษฐกิจอยา่งพอเพยีง คู่เคียงกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
พร้อมดว้ยความโปร่งใสและบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี ” 

2.2 พนัธะกจิในการพฒันาท้องถิน่ 

1) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรองรับการพฒันาในทุกๆดา้น 
                           2) การพฒันาดา้นสงัคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีการจดัระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ควบคู่กบัการพฒันาดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

3)  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยน าแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของ
การพฒันาภายใตก้ารวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก์รรมและการท่องเที่ยว 

4)  การบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5)  การบริหารงานองค์กรด้วยความโปร่งใสและภายใต้หลักการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี 

  2.3 จุดมุ่งหมายในการพฒันาท้องถิ่น 
 1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน    

   ด าเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงถนน สะพาน และทางระบาย น ้ า  
         ที่มีอยูเ่ดิม แต่สภาพไม่พร้อมส าหรับการใชง้านใหดี้ขึ้น 
   พฒันาระบบจราจรใหเ้หมาะสม 
   พฒันาระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  และระบบประปา ใหเ้พยีงพอต่อ ตอ้งการ 

2. ดา้นพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ 
  ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอก 

ชน และอ่ืน ๆ เพือ่บรรลุจุดมุ่งหมายการพฒันา 
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 สงเคราะห์ผูย้ากไร้  และ ผูด้อ้ยโอกาส 
 แกไ้ขปัญหายาเสพติด  และความเดือดร้อนของประชาชน 
 พฒันาทางการเมือง  และการบริหารองคก์ร ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 

3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
 การผงัเมือง 
 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

4.  ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก์รรมและการท่องเที่ยว 
 การใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  พฒันาดา้นเกษตร อนัเป็นอาชีพหลกัของประชาชน ใหมี้ระบบและครบ  วงจร 
 การพาณิชยก์รรมและส่งเสริมการลงทุน จดัใหมี้ตลาด 

5. ดา้นคุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 การคุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ด าเนินการ เพิม่ บ  าบดั บ  ารุง รักษา ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 การรักษาความสะอาดถนน  ทางน ้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งก าจดั ขยะ

มูลฝอย 
 การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 6.. ดา้นการ  ศาสนา   ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

   ด าเนินการเพิม่ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัประชาชน 
   ส่งเสริม สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีคุณธรรม  อนุรักษแ์ละเห็นความส าคญัของ   
        วฒันธรรม  และประเพณีทอ้งถ่ิน 
   พฒันาและส่งเสริมการศึกษา ใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาทุกระดบัอยา่งทัว่ถึง 

7. ดา้นบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ 
 การสนบัสนุนกิการสภาต าบลและองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 
 การจดัสรรงบประมาณเพือ่การบริหารองคก์รและการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี  
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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2.4 วตัถุประสงค์การพฒันา 

 1. เพือ่ด าเนินการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน    
2 เพือ่ด าเนินการพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชีวติ 

    3. เพือ่ด าเนินการดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    4. เพือ่ด าเนินการดา้นการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก์รรมและการท่องเที่ยว 
    5. เพือ่ด าเนินการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    6. เพือ่ด าเนินการพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

             7. เพือ่ด าเนินการพฒันาดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 

2.5 เป้าหมาย 

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานในเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ได้รับการพฒันาเพิ่มขึ้น มีความ
สะดวกและได้มาตรฐาน ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้นอ่ืนๆให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ดา้นคมนาคมขนส่ง ดา้นเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน  

   2. ประชาชนไดรั้บการดูแลดา้นสาธารณสุข เขา้ใจและดูแลตนเอง ปลอดจากโรคติดต่อ และ 
สารพษิ ดูแลร่างกายใหส้มบูรณ์แขง็แรง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาธารณสุขมูลฐานและปฏิบติัได ้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับทุกกิจกรรม  ป้องกันและร่วมกันแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ประชาชนผูย้ากไร้และดอ้ยโอกาสไดรั้บการช่วยเหลือและสงเคราะห์ บรรเทาความเดือดร้อน  
            3.มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัการคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณ
สมบติัของแผน่ดิน การจดัผงัเมือง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
         4.ประชาชนไดรั้บการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ราษฎร  พฒันาดา้นเกษตร อนัเป็นอาชีพหลกัของประชาชน ให้มีระบบและครบวงจร ส่งเสริมการ
พาณิชยก์รรมและส่งเสริมการลงทุน จดัใหมี้ตลาด 

             5.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้รับการคุม้ครองดูแลบ ารุงรักษา รวมทั้งการรักษา
ความสะอาดถนน  ทางน ้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งก าจดั ขยะมูลฝอย การใชป้ระโยชน์จากป่า
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
              6. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพิ่มขึ้นเป็น ไดส้นับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ิน พฒันาการศึกษา  
            7.   มีการบริหารจดัการและการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ การสนับสนุน
กิจการสภาต าบลและองค์กรปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กรและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี  
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2.6 ยุทธศาสตร์การพฒันา 

(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 แนวทางที่  1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน ้ า สะพาน 
 แนวทางที่  2 การใหมี้น ้ าเพือ่การอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
 แนวทางที่  3 พฒันาสาธารณูปโภค ไฟฟ้า  
   แนวทางที่  4 การใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า 

                           แนวทางที่  5 การใหมี้ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
(2)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 แนวทางที่  1 ส่งเสริมการพฒันา การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพสตรี 
 แนวทางที่  2 การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
 แนวทางที่  3 การสาธารณสุขและอนามยัครอบครัว 
 แนวทางที่ 4 การใหมี้และการบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และสวนสาธารณะ 

 แนวทางที่ 5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนและการจดัการเก่ียวกบัที่อยูอ่าศยั 
 แนวทางที่ 6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 

(3)  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางที่  1 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
แนวทางที่  2 การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะสมบตัิของ

แผน่ดิน 
แนวทางที่  3 การผงัเมือง 
แนวทางที่  4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

 (4)  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิย์กรรมและการท่องเทีย่ว 
 แนวทางที่  1 การส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

แนวทางที ่2 การใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
แนวทางที่ 3 การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
แนวทางที่ 4 การจดัใหมี้ตลาด 
แนวทางที่ 5 การส่งเสริม การฝีก และประกอบอาชีพ 

           แนวทางที่ 6 การพาณิชยก์รรมและการส่งเสริมการลงทุน   
(5)  ยุทธศาสตร์ด้านคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางที่  1 การคุม้ครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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แนวทางที่  2 การรักษาความ สะอาดของถนนทางน ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ

รวมทั้งก าจดัมูลฝอย 
 แนวทางที่  3 การบ ารุงรักษา การใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 (6)  ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางที่  1 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
อนัดีของทอ้งถ่ิน   
 แนวทางที่  2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 แนวทางที่  3 การจดัการศึกษา 

แนวทางที่  4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
  (7)  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

แนวทางที่  1 การสนบัสนุนกิจการสภาต าบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
พฒันา 

 แนวทางที่  2 การจดัสรรงบประมาณเพือ่การบริหารองคก์รและการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี 

แนวทางที่  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน    
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ส่วนท่ี 3 การติดตามและ ประเมินผล 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประกอบไปดว้ยแบบรายงาน 3 แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แบบ ดงัแผนภูมิ
ต่อไปน้ี 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที ่ 1 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที่  2 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 3/1 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที่  3/2 
      แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ห้วงเวลาแห่งการติดตามประเมินผล 

 
ระบบตดิตามผล ระบบประเมลิผล 

ผู้ประเมนิ รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมนิ รายงาน   ระยะเวลา                                            
อปท. 1.ใชแ้บบรายงานแบบท่ี  2  แบบ

ติดตามผลการด าเนินงาน ของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายไตร
มาส (3 เดือน) 
2.ส่งรายงานให้กบั  M&E Unit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกๆ 
3  เดือน 

 

อปท. 1.ใชแ้บบรายงานแบบท่ี  1  การ
ก ากบัการท าแผนยทุธศาสตร์ 
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
2.ส่งรายงานให้กบั  M&E Unit 

เม่ือ อปท. 
ประกาศใช้
แผนฯ 

   1.ใชแ้บบรายงานท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตร์โดยใชแ้บบท่ี  
3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ภาพรวมและแบบท่ี 3/3  แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละ
ยทุธศาสตร์  เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. ส่งรายงานให้กบั  M&E Unit 

 

M&E Unit 1.ตรวจสอบสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบรายงาน 
3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้กบักรม  
ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

15  วนั 
นบัตั้งแต่ 
รับรายงาน 

 

M&E Unit 1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ
รายงาน 
3. ส่งผลการวิเคราะห์ให้กบั
กลุ่มส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

15  วนั 
นบัตั้งแต่ 
รับรายงาน 

กลุ่ม 
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2.รายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

10  วนั 
นบัตั้งแต่ 
รับรายงาน 

กลุ่ม 
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

10  วนั 
นบัตั้งแต่ 
รับรายงาน 

กรม 
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กลุ่ม 
ส่งเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงาน.ให้กบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
- 
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3.1 แบบที ่1 การช่วยก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

3.1.1 วัตถุประสงค์ของแบบ 
แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงค์

เพือ่ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  ว่าด าเนินการครบถว้นทุกขั้นตอน มาก
นอ้ยเพยีงใด  อยา่งไร 
3.1.2 ประโยชน์ 

เป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเมินตนเองและส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้
ในการประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละทอ้งถ่ินว่ามีการด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ที่ถูกตอ้งหรือไม่  โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ทอ้งถ่ินเป็นผูก้รอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวดัซ่ึงเป็นหน่วยติดตามและ
ประเมินผล 
3.1.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแบบที่ใชใ้น
การประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในแต่ละคร้ังที่มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงในแต่ละองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะมีก าหนดระยะเวลาในการจดัท าแผนแตกต่างกนัไป 
3.1.4 องค์ประกอบของแบบ 

แบบประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย 
ส่วนที่  1 ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนที่  2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ขอ้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 6 ขอ้ และการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 7 ขอ้ (ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอบวา่มี
การด าเนินการ/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากบันัน่เอง) 
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แบบที ่ 1 แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผน ยุทธศาสตร์ของท้องถิน่โดยตนเอง 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์ 
  
ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเมืองศรีไค    
 

ประเด็นการประเมนิ ม ี
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
3.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนที ่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
13   มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   
14.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   
16.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
17.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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3.2 แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
3.2.1 วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายไตรมาส  เป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สามารถน าไปใชใ้นการติดตามความกา้วหน้าในการด าเนินงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนยทุธศาสตร์ที่ก  าหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม  2 ประเด็น  
คือ (1)  การติดตามผลการด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบติัการ  3 ปี  (2)  ผล
การด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามโครงการที่ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
3.2.2 ประโยชน์ 

(1)  เคร่ืองมือส าหรับ เมืองพทัยา เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการติดตามความกา้วหนา้ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ 3 ปี และโครงการที่ไดรั้บ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงนอกจากจะท าใหรั้บทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแลว้ ยงัสามารถใช้
เป็น “สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้” วา่แผนยทุธศาสตร์ที่ก  าหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนด
หรือไม่ 

(2)  เป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit : M&EUnit) เพื่อใชใ้นการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 
3.2.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแบบที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายไตรมาส 3 เดือนโดยเร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 
3.2.4 องค์ประกอบของแบบ 

แบบติดตามแผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายไตรมาสประกอบไป
ดว้ยเน้ือหาที่ส าคญั 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
- ช่ือหน่วยงาน 
- ไตรมาสที่รายงาน 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบตัิการ 3 ปี 

- จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  3 ปี 
- จ านวนโครงการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประจ าปี 
- จ านวนโครงการที่มีการเปล่ียนแปลง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
        -    โครงการที่ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
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แบบที ่2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ค าช้ีแจง :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภายใตแ้ผนพฒันา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือน 
ตุลาคม- ธนัวาคม  หรือไตรมาสที่  1 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเมืองศรีไค   
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่
 (     ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธนัวาคม) (     ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 (     ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (     ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กนัยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
3 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ ปีที่  1  พ.ศ. 2561 ปีที่  2 พ.ศ. 2562 ปีที่  3  พ.ศ. 2563 ปีที่  3  พ.ศ. 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

249 125,157,112 249 125,157,112 249 125,157,112 249 125,157,112 996 500,628,448 

2.ดา้นการพฒันาสังคม
และคุณภาพชีวติ 

37 10,176,000 37 10,176,000 37 10,176,000 37 10,176,000 148 40,704,000 

3.ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

22 2,445,000 22 2,445,000 22 2,445,000 22 2,445,000 88 9,780,000 

4.ดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยก์รรมและการ
ท่องเที่ยว 

21 4,150,000 21 4,150,000 21 4,150,000 21 4,150,000 84 16,600,000 

5.ดา้นคุม้ครอง  ดูแล  
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

8 2,990,000 8 2,990,000 8 2,990,000 8 2,990,000 32 11,960,000 

6.ดา้นการศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 

47 3,582,183 47 3,582,183 47 3,582,183 47 3,582,183 188 14,328,732 

7.ดา้นบริหารจดัการ
และการสนับสนุนการ
ปฏิบตัิภารกิจของส่วน
ราชการ 

21 11,995,000 24 11,995,000 24 11,915,000   72 35,985,000 

รวม 405 160,225,295 405 160,225,295 405 160,225,295 405 160,225,295 1,620 640,901,180 

 



 20 
4. ผลด าเนินงานตามแผนด าเนินการปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560-เมษายน 2561 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่

เสร็จ 
จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการที่
ยงัไม่ได้
ด  าเนินการ 

จ านวนโครงการที
มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน - - 2  20 - - - 22 - 22  
2.ดา้นการพฒันาสังคม
และคุณภาพชีวติ 

1  - - 1 - - - - - 2  

3.ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน  สังคม  และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1  - - 2 - - - - - 3  

4.ดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยก์รรมและการ
ท่องเที่ยว 

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

5.ดา้นคุม้ครอง  ดูแล  
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

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

6.ดา้นการศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น 

3  - - 8 - - - - - 6  

7.ดา้นบริหารจดัการและ
การสนับสนุนการปฏิบตัิ
ภารกิจของส่วนราชการ 

3 15 - - - - - - - - 3 15 

รวม 20 100 - - - - - - - - 20 100 
 

จ านวนโครงการที่ไดด้ าเนินการ........20...........โครงการ 

จ านวนโครงการที่อยูใ่นแผน............488.........โครงการ 

   คดิเป็นร้อยละ.....4.09......... 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560-เมษายน 2561 

 
ยุทธศาสตร์ งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน -  - - - - - - 
2.ดา้นการพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวติ 

225,000 2.44 - - - - 225,000 2.44 

3.ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  
สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

150,000 1.62 - - - - 150,000 1.62 

4. .ดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์
กรรมและการท่องเทีย่ว 

22,000 0.23 - - - - 22,000 0.23 

5.ดา้นคุม้ครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- - - - - - - - 

6.ดา้นการศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1,124,900 12.21 - - - - 1,124,900 12.21 

7.ดา้นบริหารจดัการและการ
สนับสนุนการปฏิบตัิภารกิจ
ของส่วนราชการ 

7,690,000 83.47 - - - - 7,690,000 83.47 

รวม 9,211,900 100 - - - - 9,211,900 100 
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แบบรายงานท่ี  3 
แบบที ่ 3/1  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (รายปี) 
แบบที ่ 3/2  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
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3.1  แบบที ่ 3/1 แบบประเมนิผลการ ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าช้ีแจง  : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามยทุธศาสตร์ที่ก  าหนดไว ้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี
ละ 1 คร้ัง หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป……………………………………………………………………………………… 
1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลเมืองศรีไค   
2.  วนั/เดือน/ปี  ที่รายงาน   20  ตุลาคม  2560    
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2560 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ    
ทีไ่ด้ปฏบิัติ 

1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 283 - 
2.  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 46 3 
3.  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 22 6 
4.  ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก์รรมและการท่องเที่ยว 18 1 
5. .ดา้นคุม้ครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   7 - 
6.  ดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 51 6 
7.ดา้นบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ 21 3 
รวม 488 20 
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     3.2 แบบที่  3/2 แบบประเมินความพึง พอใจต่อผลการด า เนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

 วัตถุประสงค์ของแบบ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ

ด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนยทุธศาสตร์ที่ก  าหนด    โดยมีประเด็นในการประเมิน 
3  ส่วน คือ (1) ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งในภาพรวม (2)ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ และ (3) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัที่เลือก  

3.2.1  ประโยชน์ 
(1)  เคร่ืองมือส าหรับ เทศบาลต าบลที่จะน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการ

ด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนยทุธศาสตร์ที่ก  าหนดไว ้(Output) 
 (2)  เป็นเคร่ืองมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 

(Monitoring and Evaluation Unit :M&E Unit)  เพื่อใชใ้นการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม (Outcome  and  impact) 
 ระยะเวลาในการติดตาม 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  เป็นแบบที่ใชใ้นการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธนัวาคม) 
 องค์ประกอบของแบบ 

      แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล “ การส ารวจ
ความพงึพอใจของผูรั้บบริการ” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนที่  1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชค้่าร้อยละเพื่อสรุปขอ้มูล
ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
  -  เพศ 
  -  อาย ุ
  -  การศึกษา 
  -  อาชีพ 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตวัอย่างที่รับบริการกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X) และเทียบค่าร้อยละ แยกเป็น 3 ด้าน คือการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลด้านข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหาความตอ้งการ 
โดยแบ่งเป็น 9  ขอ้  ดงัน้ี 
  -  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  -   มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 

  -  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
 
  - มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 
  -  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
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  -  การด าเนินงานเป็นไปตาม ระยะเวลาที่ก  าหนด 
  -  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
  -  ประโยชน์ที่ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
4.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 45% 30% 15% 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 85% 15% 30% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35% 20% 15% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 50% 30% 15% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35% 30% 35% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 50% 30% 10% 
7) ผลการด าเนินโครงการ /  กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

35% 35% 35% 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 75% 25% 35% 
ภาพรวม 51% 27% 24% 

 
5.ผลการด าเนินงานในแต่ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เตม็  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 8 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 7 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.62 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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ประเด็น คะแนนความ

พึงพอใจ 
( เตม็  10  
คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

8 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 

7 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

8 

5 )  ก า ร เ ปิด โอก าส ให้ ปร ะชาชน
ตรวจสอบการด า เ นินโครงการ  / 
กิจกรรม 

7 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

7 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน 

7 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

8 

ภาพรวม 7.50 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สงัคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เตม็  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 8 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 7 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 

ภาพรวม 7.50 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก์รรมและการท่องเที่ยว. 

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เตม็  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 7 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 8 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.50 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5    ดา้นคุม้ครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เตม็  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 8 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 8 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.75 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เตม็  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 8 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 8 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7   ดา้นบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ  
  

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เตม็  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 8 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 7 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 7 

8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.75 
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