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ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผลโครงการ
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยให้มีการประชุมกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่ มตรวจ
ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเสนอต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่ว นตาบลและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลสารภี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน
ชุมชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้
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แผนผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสารภี

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน
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๔.๑.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ปั ญ หาที่ ก าลั ง เผชิ ญ อยู่
ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย
หลั กของโครงการ/กิจ กรรมไม่ได้รั บ ประโยชน์ ห รือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและ
การ ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงาน การตรวจสอบผล
การด าเนิ น งานในระหว่างที่ กาลั ง ดาเนิ นการหรือภายหลั งที่ก ารดาเนินการส าเร็จเสร็จสิ้ นไปแล้ ว ซึ่ งการ
ประเมินผล เป็นสิ่ งจาเป็นเช่น เดียวกับการติดตาม การประเมิน ผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ มี ๒ แบบ ดังนี้
๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ
เป็นการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินงานและการใช้ งบประมาณใน
แต่ ล ะโครงการโดยพิ จ ารณาจากเป้ า หมายของโครงการที " ได้ ก าหนดไว้ ใ นแผนด าเนิ น การและจ านวน
งบประมาณทีได้ใช้จ่ายจริง
๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ
เป็นการประเมินผลสาเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/
ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสาเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที ได้กาหนดไว้ใน แผนพัฒนาสามปีและ
แผนดาเนินการประจาปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทาการสารวจความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการอบรม/
ศึกษาดูงาน ที"มีต่อการดาเนินการในภาพรวมของโครงการ
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้
ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๔.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๔.๒.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ข้อ ๒๘ ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ กจ านวนสามคน ผู้ แ ทนประชาคมท้ อ งถิ่ น ที่
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ข้ อ ๒๙ ได้ ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๔.๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบใน
ระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เ กิดขึ้นจริงเมื่อ
ดาเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมแล้ ว เสร็ จ เปรียบเที ยบกับวัต ถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการ
ประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสารภีในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่ อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็น
การพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วย
ระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิ ธีการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๑) การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กาหนดให้มีการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมทุ ก ครั้ ง ที่ ด าเนิ น การแล้ ว เ สร็ จ และสรุ ป เป็ น
รายไตรมาส ระยะหกเดื อ น และรายงานให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบ เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณให้ ด าเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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ระยะเวลาการรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙
๔.๓ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีและแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตร
มาสและระยะ ๖ เดือน
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสารภี
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสารภี
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
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แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะท าการประเมิ น และรายงานทุ ก ๆ ครั้ ง หลั ง จากที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ป ระกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...................องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี..................................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (6 เดือน)
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
การดาเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี..............................................
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ 1 พ.ศ.......
ปีที่ 2 พ.ศ.......
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

ปีที่ 3 พ.ศ........
จานวน
โครงการ

รวม

งบ
จานวน
ประมาณ โครงการ

งบ
ประมาณ

1...
2...
ฯลฯ
รวม
4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปีที่ 1 พ.ศ.......
ปีที่ 2 พ.ศ.......
ปีที่ 3 พ.ศ........
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

รวม

จานวน
ประมาณ โครงการ

งบ
ประมาณ

1...
2...
ฯลฯ
รวม
5. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .......
จานวน
จานวน
จานวน
โครงการที่ โครงการที่ยัง
จานวน
อยู่ใน
ไม่ได้
โครงการที่มี
ยุทธศาสตร์ โครงการที่
เสร็จ
ระหว่าง
ดาเนินการ การยกเลิก
ดาเนินการ
จานวน

1...
2...
ฯลฯ
รวม

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม
จานวน

ร้อยละ

จานวน
โครงการ
ทั้งหมด
จานวน

ร้อยละ
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ...........
งบปกติ
ยุทธศาสตร์
จานวนเงิน

ร้อยละ

เงินสะสม
จานวนเงิน

ร้อยละ

งบหน่วยงานอื่น
จานวนเงิน

ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน

ร้อยละ

1...
2...
ฯลฯ
รวม
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี ............
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
งบประมาณที่ งบประมาณที่
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
รวม
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี........................................
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน......................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี .................
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1...
2...
ฯลฯ
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
(1) เพศ
(2). อายุ

(1) ชาย
(2) หญิง
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(3) การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(4) อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................

(3) 31 – 40 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(6) อื่น ๆ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(6) เกษตรกร

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก
(10)

พอใจ
(7)

พอใจน้อย
(4)
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์.........………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
(1) เพศ
(1) ชาย
(2) หญิง
(2) อายุ
(1) ต่ากว่า 20 ปี
(2) 20 – 30 ปี
(3) 31 – 40 ปี
(4) 41 – 50 ปี
(5) 51 – 60 ปี
(6) มากกว่า 60 ปี
(3) การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
(4) ปริญญาตรี
(5) สูงกว่าปริญญาตรี
(6) อื่น ๆ
(4) อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
(4) รับจ้าง
(5) นักเรียนนักศึกษา
(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
........................................................................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าใด
ประเด็นการพัฒนา
คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
ประชาชน
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
๖. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ 
รวมคะแนน
รวม ๙๐ คะแนน ได้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕
๕
๔
๕
๕
๓
๑๐๐
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ประเด็นการพิจารณา
๑. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นที่ต้อง
มีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง)W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์
๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ
๒. การประเมินผลการนา การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิง
แผนพัฒนาสามปีไป
ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จาวนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๓. การประเมินผลการนา การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
แผนพัฒนาสามปีไป
นาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริ าชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๔. แนวทางการพัฒนา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์การ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทา
พัฒนา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูร
ณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

คะแนนเต็ม
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๖๐
๕

คะแนน
ที่ได้
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ประเด็นการพิจารณา
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
มีความเหมาะสมกับ
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒)
โครงการ
วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ ุด และ
สามารถปฏิบัตไิ ด้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
๕.๔ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
ของโครงการ) มี ค วาม เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
งบประมาณได้ถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาทีไ่ หน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่อง
ของโครงการ ) มีความ
สามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง
สอดคล้องต่อเนื่องกับ
คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
ระยะเวลาปี (๓ ปี)
๕.๖ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม
(Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๗ มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
ราคาถูกต้องตามหลัก
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
๕.๘ มีงบประมาณทีผ่ ่าน ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม
ความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้
ความเป็นจริง
แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่
ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กาหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี
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๕.๙ โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา ๓ ปี ทุก
โครงการ
๕.๑๐ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท. ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มรี ะยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓
ปี ทุกโครงการ

๕

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้

๕

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับกาหนดการวัดอันเป็นเครือ่ งมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จานวน เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ดาเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้
ตั้งไว้
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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