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บทที ่6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

6.1  องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ้ 28  ไดก้  าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันา ซ่ึงประกอบดว้ย สมาชิก
สภาเทศบาล  ผูแ้ทนประชาคมท้องถ่ิน  ผู ้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  หัวหน้าส่วนการบริหาร และ
ผูท้รงคุณวฒิุ  โดยให้มีหนา้ท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันา และรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั อยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั ตลอดจน
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นควร 
6.2  การก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผล 
  โดยพิจารณาจากระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
  1.  ปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ ปัจจยัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมี เพื่อน าเขา้สู่ระบบ
ติดตามและประเมินผล อนัไดแ้ก่ แผนยุทธศาสตร์  ผูป้ระเมิน ผูถู้กประเมิน และเคร่ืองมือในการประเมิน  
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ดงัแบบประเมิน แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการทบทวนว่าการจดัท าแผนไดใ้ช้กระบวนการครบทุก
ขั้นตอนหรือไม่ อยา่งไร  (รายละเอียดแบบประเมินปรากฏตามภาคผนวก) 
   2.  กระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึง
ก าหนดติดตามเป็นรายไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตร
มาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กนัยายน)  โดยเป็นการติดตามผลขั้นกลาง  (IR  
หรือ Intermediate Result)  ของแผนยุทธศาสตร์วา่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ินท่ีไดก้ าหนดไว้
หรือไม่ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามดงัแบบติดตามแบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (รายละเอียดแบบติดตามปรากฏตามภาคผนวก)   
  3.  การประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย หรือเป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ว่าผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล ไดแ้ก่  แบบประเมิน แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์,แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ภาพรวม,แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่
ละยทุธศาสตร์  (รายละเอียดแบบประเมินปรากฏตามภาคผนวก) 
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6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อปท. 1.  ใช้แบบรายงานแบบ

ท่ี 2 แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2.  ส่งรายงานใหก้บั 
M&E Unit 

ทุก ๆ 
3 เดือน 

อปท. 1.  ใช้แบบรายงานแบบ
ท่ี 2 แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2.  ส่งรายงานใหก้บั 
M&E Unit 

เม่ือ อปท. 
ประกาศ 
ใชแ้ผนฯ 

 1. ใช ้แบบรายงานท่ี 3/1 
แบบประ เ มินผลการ
ด า เ นิ น ง านต ามยุ ท ธ 
ศาสตร์ โดยใช้ แบบท่ี 
3/2 แบบประเมินความ
พึงใจต่อผลการด าเนิน 
งานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 
และแบบท่ี  3 /3  แบบ
ประเมินความพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินในแต่ละยุทธ 
ศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.  ส่งรายงานใหก้บั 
M&E Unit 
 

ทุก ๆ 1 ปี 



28 

 

ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ประกาศใช้แผน
ยทุธศาสตร์แลว้ 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบำลต ำบลปัว  อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 

ประเดน็การประเมนิ ม ี

การ
ด าเนินงาน 

ไม่ม ี

การ
ด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
1.มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
2.มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
3.มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
4.มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5.มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    
6.มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
ส่วนที ่ 2  การจดัท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล   
8.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน   
10.มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน   
11.มีการก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั   
12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   
14.มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
15.มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   
16.มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   
17.มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่   

แบบที ่ 1  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตแ้ผนพฒันา 3 ปี โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3  เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธนัวาคม หรือ
ไตรมาสท่ี 1  

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เทศบำลต ำบลปัว  อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 
2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส  

(1) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม)   (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) 
(3) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน)   (4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กนัยายน) 

ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี 
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที ่1 (2557) ปีที ่2 (2558) ปีที ่3 (2559) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน         
2.ดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

        

3. ดา้นการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์

        

4. ดา้นศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

        

5. ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

        

6. ดา้นการบริหารจดัการ
และการบริการ 

        

รวม 
 

        

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที ่1 (2557) ปีที ่2 (2558) ปีที ่3 (2559) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนืโดยการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม 

        

2. พฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพ
เศรษฐกิจการคา้ 
การลงทุนและการ
ท่องเท่ียว 

          

3. พฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของประชาชน
ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิ
ชีวติชุมชนตาม
ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

          

4. เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์
ชายแดน ตลอดจน
วางระบบบริหาร
จดัการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ 
เขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

            

รวม 
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5.ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา ปี 2556 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ               
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ             
ที่อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยงัไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ              
ที่มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ                
ที่มีการเพิม่เติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

            

2.ดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

            

3.ดา้นการพฒันา
สังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

            

4. ดา้น
ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

            

5. ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม 

            

6. ดา้นการบริหาร
จดัการและการ
บริการ 

            

รวม 
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6.การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน       
2.ดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

      

3.ดา้นการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

      

4. ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

      

5. ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

6. ดา้นการบริหารจดัการและ
การบริการ 

      

รวม 
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ส่วนที ่3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 คร้ัง  
หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ……………………………………………………………. 
2.วนั/เดือน/ปีท่ีรายงาน……………………………………………………. 
ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  ………........... 

3.ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ี                   
ปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการ                        
ท่ีไดป้ฏิบติั 

   
รวม   

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงาน 
4.ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

   

8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

แบบที ่ 3/1  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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5.ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ……………………………………………………………… 
1)ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 
 (เต็ม 10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

 

8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

2)การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 

ตัวช้ีวดัทีเ่ลอืก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลงั
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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           ค าช้ีแจง  :   แบบท่ี  3/2   เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม  โดยก าหนดใหมี้การเก็บขอ้มูลปีละ  1 คร้ัง  หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อาย ุ  (1)  ต ่ากวา่  20  ปี (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 -  40  ปี 
  (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากวา่  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวา่ปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ  
4.  อาชีพหลกั (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวสิาหกิจ  (3)  คา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั 
  (4)  รับจา้ง  (5)  นกัเรียนนกัศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................... 
ส่วนที ่ 2   ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี  2556 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวมมากนอ้ยเพียงใด 
     โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านพงึพอใจ 

ที่ ความพงึพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม           
2 การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม           
3 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           
4 การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ           
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม           
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด           
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ

ประชาชน 
          

8 การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน           
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม           
 รวม           

แบบที ่ 3/2  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ค าช้ีแจง  :   แบบท่ี 3/3   เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์  โดยก าหนดใหมี้การเก็บขอ้มูลปีละ  1  คร้ัง  หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  1…………………………………………………….. 
ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อาย ุ  (1)  ต ่ากวา่  20  ปี (2)  20 – 30  ปี   (3)  31 -  40  ปี 
  (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี   (6)  มากวา่  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวา่ปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ  
4.  อาชีพหลกั (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวสิาหกิจ  (3)  คา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั 
  (4)  รับจา้ง  (5)  นกัเรียนนกัศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................... 
ส่วนที ่ 2   ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  2556 
5.  หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันา
ตามยทุธศาสตร์น้ี  
     ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านพงึพอใจ 

ที่ ความพงึพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม           
2 การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม           
3 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม           
4 การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ           
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม           
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด           
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน           
8 การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน           
9 ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม           

รวม           

แบบที ่ 3/3  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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