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   บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผล

การดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับ การบริหารจัดการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย

ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา การบริการประชาชนอยางทั่วถึง 

รวมท้ังกําหนดระบบการตรวจสอบและประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ

ดังกลาว การติดตาม ถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนและสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดําเนินการอยู หากไมมีระบบติดตามของโครงการยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน กลุมเปาหมายหลัก

ของโครงการไมไดรับผลประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน ในสวนของการประเมินผล คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ ไดดําเนินการกําหนด

วิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีวิธีการประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผล และใช

แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนตําบลบางจาน จึงไดจัดทํารายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น 

เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนา การบริหารจัดการ การพัฒนาการทํางานในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากขึ้น 

การติดตามและประเมินผลเปนที่เรื่องที่สําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทางเชิงยุทธศาสตรเพื่อการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความตอเนื่อง ซึง่การติดตามและประเมินผลมีความสําคัญ ดังนี ้ 

1) เปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดาเนินงานตามภารกิจขององคกรวาดําเนินการไดตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  

2) ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทาใหทราบถึงจุด

แข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)โอกาส (Opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา 

สวนที่ ๑ 
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โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนาไปสูการปรับปรุง

แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและ

นาไปสูการวางแผนพัฒนาในปตอ ๆ ไป 

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่แสดงเพ่ือใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติดวยการ

ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายซึ่งกําหนดไวใน

แผนงาน (เปนการบอกถึงความกาวหนา) 

 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะหผลที่ไดจากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพ่ือประเมิน

วาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนหรือไม (เปนการบอกผลที่ไดเทียบกับ

เปาหมายท่ีไดวางไว ซึ่งตองเปนตัวเลขที่มีความชัดเจน) 

กลาวโดยสรุป ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบ

และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 

(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตาง ๆ   

ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวาง

แผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตอง

เรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบครอบในการดําเนินการ ขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึง

รอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสที่จะ

ดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุด

และลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใช

พันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ

ดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด

กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงค ที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 1. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบางจาน มีขอมูล สําหรับเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปตอไป 

 2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบางจาน ทราบถึงกิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการจริงกับโครงการที่

บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป วามีความสอดคลองกันหรือไม ตอบสนองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือไม และ

การเบิกจายเงินงบประมาณเปนอยางไร 

 3. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบางจาน ทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและไดรับทราบถึง
ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที ่

4. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบางจาน สามารถประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับโครงการเพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 ขอ ๒๘ ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคดัเลือกอีกได   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ขอ ๑๔ (๕)  

แผนภูมิขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 



๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

ผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาฯ 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผล

ตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 



๕ 

 
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล

แผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม 
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร
และโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้   

๑. การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี ้

แบบที่  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

วัตถุประสงคของแบบ 
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 สวนคือ (1) ความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (2) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร 
และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
ประโยชน 

1) เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะนําไปใชเปนเครื่องเมืองใน
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว(Output) 

2) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล(Monitoring and 
Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
(Outcome and Impact) 
องคประกอบของแบบ 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคญั 3 สวนคือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

- ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- วัน/เดือน/ปที่รายงาน 

สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป ...................................... 
- ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
- ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
- ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
- ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  



๖ 

 
๒. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม โดยเครื่องมอืที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้
                             แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในภาพรวม 
วัตถุประสงคของแบบ 

เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
ประโยชน 

เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะนําไปใชเปนเครื่องเมืองใน
การประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในแตละยุทธศาสตร 
องคประกอบของแบบ 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวน คือ 

ยุทธศาสตร……………………… 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพหลัก 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในแตละยุทธศาสตร 

 
วัตถุประสงคของแบบ 

เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
ประโยชน 

เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะนําไปใชเปนเครื่องเมืองใน
การประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในแตละยุทธศาสตร 



๗ 

 
องคประกอบของแบบ 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวน คือ 
ยุทธศาสตร……………………… 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพหลัก 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

4.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการหรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได
ตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

1.5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

1. มีขอมูล สําหรับเปนเครื่องมือในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ปตอไป 

 2. ทราบถึงกิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการจริงกับโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป วามีความ

สอดคลองกันหรือไม ตอบสนองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหรือไม และการเบิกจายเงินงบประมาณเปน

อยางไร 

 3. ทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและไดรับทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที ่

4.  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
5. เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



๘ 

 
6. ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค

ไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบตัิ เปนตน 

7. ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

8. ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

9. ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบางและ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

9. การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบางและปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       
         10. การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรหยุดดําเนินการ 
 11. ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆอยางประหยัดและคุมคา 

 


