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บทที่  1 

บทน า 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทและอ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ 
อาทิเช่น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
และศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์  
ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผน
ยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

  ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการ  คือ  (1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและ
ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาใน
องค์กร (3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของ
หน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ (5) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิด
ประโยชน์  ดังนี้  คือ  ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็น
เกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และ
ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 

  ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where 
we what to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่
พิจารณา ก าหนดแนวทางปฏิบัติ มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้
ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” 



 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็
ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือ แม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 

  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่างๆ , การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา ,  การติดตาม
ดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย , การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน ในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part – time) เพียงคนเดียว โดย
มีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full time) 
เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตาม เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย หรือการยุติการด าเนินการ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน หรอื โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ 



 

ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  2 

ระบบติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐาน         
คิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบ
อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน
และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน  ดังนั้น  ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้ จึงมี
กรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการ
ติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบ
กับเวลา ( input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลาและยังจะมีระบบ
ประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่ เกิดขึ้นทั้ งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome)  
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไร       

 

       

 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิน่ ระบบการเมอืง ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
-แผนปฏิบัตกิาร 
-งบประมาณ 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การด าเนนิการตามแผน 
-การบริหารแผน 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของการด าเนนิ             
งานตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ ์
-ความส าเร็จของการด าเนนิงาน
ตามแผนเมือ่เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring) 
-Input Monitoring 
-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิน่ในภาพรวม 



 

ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการนั่น คือ  
ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและ 
ประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม  เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการ
ปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ  ก็อาจท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมี
ปัญหาได ้

2.1  ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 

  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบัน
เรียกว่า  “ แผนยุทธศาสตร์ ”  จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้  โดย
จะก าหนดในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์  โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง   “ หน่วย
ติดตามและประเมินผล ”  หรือ  M&E  Unit ( Monitoring  And  Evaluation  Unit )  ซ่ึงได้แก่  “ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ”  ที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการ
ประเมินผล  รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังท าหน้าที่
เป็น  “ ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ”  ( Early  Warning  System )  ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้
เพียงใด  การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้บรรลุผลได้ในทุก
ช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 

2.2  องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้   ประกอบด้วย
องค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก คือ  ส่วนของปัจจัยน าเข้า ( Input )  ส่วนของกระบวนการติดตาม ( Process )  
ส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์  ( Output  Goal )  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้  ดังนี้ 

  1.  ส่วนปัจจัยน าเข้า  (Input)  คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “ มี ”  
เพ่ือน าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  แผน
ยุทธศาสตร์  ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน  และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่
มีอยู่แล้วถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล  (M&E  UNIT)  เพ่ือ
เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ  M&E  UNIT  ต่อ
ปัจจัยน าเข้า  ก็คือ  การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก
ขัน้ตอนหรืออย่างไร 

  2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม  ( Process )  คือ  ช่วงของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลกระจับ  ได้ก าหนดเป็นการติดตาม ในแต่ละปี  โดยการติดตาม
ดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง  (IR หรือ Intermediate  Result)  ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยมีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด  ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้  
เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้  



 

การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ( Early  Warning  System )  
ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  
ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่  M&E  UNIT  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้โดยการติดตาม
ครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  2  แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการและ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

  3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  (Output , Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย
หรืออาจถูกเรียกว่า  “ การประเมินแผนยุทธศาสตร์ ”  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของ
แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่  M&E  UNIT  ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ  บุคลากร  หน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็น
ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ลัพธ์ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาที่
ส าคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  (ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/2)  ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานใน
แต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  (ผลจากแบบรายงานแบบที่  3/3) 

2.3  ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล 

  จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างต้น  สามารถแสดงให้ เห็นถึงความเป็นระบบ  (Systematic)  ของรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  2  ระดับใหญ่  คือ  ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(อบจ.)  ซึ่งเป็น  M&E  Unit  ระดับจังหวัด  และระดับเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)   
ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินด้วยตนเอง  Self   Assessment  Unit  เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
และส่งข้อมูลให้กับ  M&E  Unit  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(อบจ.)  จะต้องมีบทบาทหลัก  3  บทบาท  คือ  บทบาทในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร  (Data  base)  
2 บทบาทเป็นนักวิเคราะห์โครงการ  (Project  Analyst)  และ  3 บทบาทการเป็นผู้ เชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์  (Strategic  Linkage)   

 

 

 

 

 

 



 

แผนภาพแสดงความเป็นระบบ   Systematic   ของการรายงาน 
ในระบบการติดตามจากท้องถิ่นสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด 
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2.4 หน้าที่ของหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit ) 

 จากระบบดังกล่าวจะเห็นว่าหน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับ คือ 
ระดับบนหรือระดับจังหวัดและระดับล่างหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้หน่วยติดตามและ
ประเมินผลจะมีหน้าที่หลักๆ ด้วยกัน  3  ประการ  คือ 

 1) หน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูล ( Database ) ซึ่งเป็นหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับ 
การด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ โดย 
 - ในระดับกลาง  ซึ่งได้แก่ อบต. และเทศบาล หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรง
ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการด าเนินงานของโครงการต่างๆ และการด าเนินงานตามแผนงาน
ที่ได้มีการระบุเอาไว้ ตามแบบรายงานที่ก าหนดแล้วจัดท าเป็นรายงานภายในเพ่ือให้องค์กรของตนเองได้รับรู้
รับทราบถึงระดับความส าเร็จของแผนงาน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หน่วย

 

M&E Unit   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                    รายงาน 

ฝ่ายตดิตามและประเมินผลแผน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 
เทศบาล 

             รายงาน                    รายงาน                 รายงาน 

ระบบการประเมิน 
ตนเอง 
อบต. 

ระบบการประเมิน 
ตนเอง 
อบต. 

รายงาน 



 

ติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลใน
ระดับบน เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย 
 - ในระดับบน  คือ  อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผลจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วย
ติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดท า เป็นฐานข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุดๆ เดียว 
นอกจากนั้น ก็ควรจะท าเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัด เพ่ือ
แจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายในและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไปเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในอนาคต 

 2) หน้ าที่ ในการวิ เคราะห์ โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project analysis and 
validation) เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ 
โดย 
 - ในระดับล่าง  หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโครงการและการด าเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ด าเนินงานตามแผนงาน 
ทิศทางของโครงการได้ด าเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่ แล้วจัดท าเป็นรายงาน
เพ่ือการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานแบบดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลใน
ระดบับนด้วย 

 - ในระดับบน หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวม
รายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่าง เพ่ือวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยง
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ถึงการด าเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวม 
ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับ
ล่าง โดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพ้ืนที่ไปตรวจสอบ หรือเลือกตรวจสอบ
หน่วยติดตามและประเมินในระดับล่างเป็นจุดๆ นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยั งควรท าหน้าที่
เป็นผู้ให้ค าแนะน าหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการท าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก 

 3) หน้าที่ ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ (Strategic Linkage) ลักษณะหน้าที่ ในส่วนนี้จะเป็นการ
ประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงาน และการจัดการประชุมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการท างานเพ่ือให้รับรู้ถึงสถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการด าเนินงานตาม
แผนงานว่า ควรจะมีการแก้ไขและควรด าเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใด นอกจากนั้น หน่วยติดตามและ
ประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ท ามาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดท าในรูปของรายงานประจ าปี 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภาพ 
หน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  1    การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 

 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 

 2. ประโยชน์ 

 1) เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี และโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

 2) เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ื อใช้ ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

จัดท าฐานข้อมูล 
( Database) 

การวิเคราะห์โครงการ 
(Project Analysis) 

การเชื่อมโยงกลยุทธ ์
( Strategic linkage) 

หน้าท่ีหลักของหน่วย 
ติดตามและประเมินผล 

(M&E Unit ) 
 

 



 

 3. ระยะเวลาในการติดตาม 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 

 4. องค์ประกอบของแบบ 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 4 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  - ชื่อหน่วยงาน 

  - ไตรมาสที่รายงาน 

 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี 

  - จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
  - จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  - ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
  - จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  - การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

 ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระจับ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

 

 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 



 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน  ตุลาคม 2558 –  
กันยายน  2559 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระจับ 
2. รายงานผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 

ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   3  ปี 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี  1  2559 ปีท่ี  2  2560 ปีท่ี  3  2561 รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

31 27,132,000 19 22,320,600 6 15,150,000 56 64,602,600 

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

4 475,000 4 475,000 5 6,475,000 13 7,425,000 

3. การพัฒนาดา้น
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

48 7,337,000 38 4,246,000 38 4,246,000 123 15,829,000 

4. การพัฒนาดา้น                 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 1,620,000 10 520,000 10 520,000 32 2,660,000 

5. การพัฒนาดา้น
การเมือง-การบริหาร 

94 17,640,390 26 5,200,600 25 4,708,090 144 29,282,990 

รวม 189 54,204,390 97 32,762,200 84 31,099,090 368 119,799,590 

 

 

 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1  2559 ปีที่  2  2560 ปีที่  3  2561 รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. เป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์เกษตร
และเกษตร
อุตสาหกรรมที่
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

- - - - - - - - 

2. พัฒนาสนิค้าภูมิ
ปัญญาท้องถิน่เป็น
สินค้าส่งออก 

- - - - - - - - 

3. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิถีชุมชน 

- - - - - - - - 

4. พัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนตะวนัตก 

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

18 
 

94.73 - - - - 1 5.26 - - 19 100 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

2 66.66 - - - - 1 33.33 - - 3 100 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

31 88.57 - - - - 4 11.42 - - 35 100 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 100 - - - - - - - - 8 100 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง - การบริหาร 

61 95.31 - - - - 3 4.68 - - 64 100 

รวม 120 93.02 - - - - 9 6.97 - - 129 100.00 



 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบ 

ประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ      จ านวน
เงิน 

     ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

5,968,000 3,177,500 53.24 - - 3,177,500 53.24 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

415,000 99,438 23.96 - - 99,438 23.96 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

7,452,460 5,216,743.33 70.00 - - 5,216,743.33 70.00 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2,042,000 2,020,678 98.95 - - 2,020,678 98.95 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง - การ
บริหาร 

4,868,300 4,523,829.20 92.92 - - 4,523,829.20 92.92 

รวม 20,745,760 15,038,188.53 72.48 - - 15,038,188.53 72.48 
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2559 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย

ไป 
- 

 
 

- 
 
 
 

 

- 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 

- - - - - - 
                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 



 

8.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย

ไป 
- - - - - - 

รวม - - - - - 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 - แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลสามปีมีจ านวนมาก ในขณะที่งบประมาณด าเนินการมีจ ากัด 

 สาเหตุที่ยกเลิกการด าเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
กองช่าง 

 1. โครงการเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง  ยกเลิกเนื่องจาก กรมทางหลวงไม่อนุญาตให้ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส านักปลัดเทศบาล 
2. โครงการสนับสนุนการจัดงาน “งานเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง 2559”  ยกเลิกเนื่องจาก ไม่มีหนังสือ

ขอรับเงินอุดหนุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ส านักปลัดเทศบาล 
3. โครงการจัดงานวันเทศบาล ยกเลิกเนื่องจาก เทศบาลได้ด าเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทยแล้ว   

ซึ่งวันเวลาใกล้เคียงกับวันเทศบาล 
 กองการศึกษา 
 4. โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกระจับ(ริมบึงกระจับ) ยกเลิกเนื่องจาก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ(ริมบึงกระจับ)  ยังไม่มีความพร้อมส าหรับเปิดการเรียนการสอน 
 5. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล ยกเลิกเนื่องจาก  กองการศึกษา 
มีภารกิจที่ต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก และไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 
 กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ยกเลิกเนื่องจาก ยังไม่ชัดเจน 
ว่าเป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานใด ที่ต้องด าเนินการจัดท าโครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร  
ส านักปลัดเทศบาล 
7. โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการชุมชน ยกเลิกเนื่องจาก  คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิก 

อสม. จึงได้จัดประชุมร่วม กับ อสม. 



 

8.  โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาชุมชนและศึกษาดูงาน ยกเลิกเนื่องจาก  คณะกรรมการ
ชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมและสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางศึกษาดูงาน 

9.  โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  ยกเลิกเนื่องจาก  ได้ด าเนินการร่วมกับโครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานภายในหรือต่างประเทศของคณะผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ค าชี้แจ้ง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระจับ 
2. รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส่วนที่  2   ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2559 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ                     
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

31 19 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

4 3 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

48 35 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12 8 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร 
 

94 64 

รวม 
 

189 129 

 
เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกันแสดง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 

 
 
 
 

 

 

 

แบบที่  3/1  การประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 

 

 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ   
โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 12 ชุมชน จ านวน 381 คน  แยกเป็น  

เพศ   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.17  และ เพศชาย จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ  43.83 
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41 - 50  ปี  จ านวน  100  คน คิดเป็นร้อยละ  26.20  รองลงมาอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.30 อายุระหว่าง  20 - 30  ปี  จ านวน  69 คน    
คิดเป็นร้อยละ 18.10 อายุ 51-60 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  อายุมากกว่า 60 ปี  จ านวน 52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.60  อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดับ   
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน  113  คน คิดเป็นร้อยละ  
29.66 รองลงมาในระดับ ประถมศึกษา จ านวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.78  ระดับปริญญาตรีจ านวน 76 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.95  ระดับอนุปริญญา จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 และระดับอื่นๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 ตามล าดับ  
 อาชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง จ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมาประกอบ
อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.37 ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ  16.80  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร  จ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.86 ประกอบอาชีพรับราชการ  จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  
8.14  และประกอบอาชีอ่ืนๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



 

 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่านมคีวามพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่
พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 29.43 64.58 5.47 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 18.75 74.48 6.25 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 14.58 71.09 13.80 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 20.31 69.27 10.42 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 11.20 73.18 15.10 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 18.75 69.79 10.94 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

16.15 71.35 11.98 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 15.63 65.89 17.97 

9 )ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 15.63 65.63 17.97 

ภาพรวม 17.82 69.47 12.21 

เกณฑ์การพิจารณา  :  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 69.47 ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 17.82 และระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 
12.21 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  

โดยวัดระดับความพึงพอใจเป็นคะแนน   0  ถึง   10  ในแต่ละประเด็นการประเมิน เมื่อรวบรวมข้อมูล
และแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น  3  ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณา  ดังนี้  

 ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น            ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด ) = ( 10 – 0 )  =  3.33 

                    จ านวนชั้น                       3 
 ค่าเฉลี่ย                               ระดับความรู้สึก            การแปลค่าความหมาย 
            0 – 3.33   ไม่พอใจ           ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
        3.34 – 6.66   พอใจ     ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
        6.67 – 10.00   พอใจมาก  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น  จ านวน   3  ระดับ  คือ  ระดับน้อย  ระดับ
ปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 
 ระดับน้อย  หมายถึง  ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลต าบล
กระจับจะต้องปรับปรุงการด าเนินการต่างๆ โดยเร็ว 
 ระดับปานกลาง  หมายถึง  ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมี
ข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งเทศบาลต าบลกระจับจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 ระดับมาก  หมายถึง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาเทียบกับค่าคะแนนของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย 10 
เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน  100  
เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร ์



 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ   
โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกระจับ 12 ชุมชน จ านวน 381 คน  แยกเป็น  

เพศ   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.17  และ เพศชาย จ านวน 167 คน 
คิดเป็นร้อยละ  43.83 
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  41 - 50  ปี  จ านวน  100  คน คิดเป็นร้อยละ  26.20  รองลงมาอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.30 อายุระหว่าง  20 - 30  ปี  จ านวน  69 คน    
คิดเป็นร้อยละ 18.10 อายุ 51-60 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  อายุมากกว่า 60 ปี  จ านวน 52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.60  อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดับ   
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน  113  คน คิดเป็นร้อยละ  
29.66 รองลงมาในระดับ ประถมศึกษา จ านวน  83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.78  ระดับปริญญาตรีจ านวน 76 คน  
คิดเป็นร้อยละ 19.95  ระดับอนุปริญญา จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17  สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 และระดับอื่นๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 ตามล าดับ  
 อาชีพ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง จ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมาประกอบ
อาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.37 ประกอบอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
64 คน คดิเป็นร้อยละ  16.80  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร  จ านวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.86 ประกอบอาชีพรับราชการ  จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  
8.14  และประกอบอาชีอ่ืนๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.59 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.70 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.40 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.48 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.40 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.54 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.57 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.63 

ภาพรวม 6.54 
 
สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระจับ

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง แต่มีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.66 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.79 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.22 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.52 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.49 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.63 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.60 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.66 

ภาพรวม 6.57 
  

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
กระจับ ในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แต่มีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.82 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.95 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.82 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.73 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.60 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.82 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.82 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.87 

ภาพรวม 6.80 
 

สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
กระจับ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.60 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.75 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.62 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.63 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.66 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.63 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.69 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.75 

ภาพรวม 6.66 
สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

กระจับ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อบกพร่องในบางเรื่อง  
ซึ่งต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

( เต็ม  10  คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.77 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 6.79 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.55 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.71 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.52 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.75 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

6.71 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.71 

ภาพรวม 6.69 
 

 สรุปผลในภาพรวม   ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลกระจับ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการเมือง – การบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


