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๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๒ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลง

วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ท่ี
ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ  ตองกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.  โดยใหมี
การประชุมกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของอบต.และใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของอบต.  ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหสอดคลองกับปญหา  ความตองการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
สถานการณภายนอก  จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  
ติดตามทุกป และสรุปรายงานผลเสนอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป      

 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน
อยางยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความ
สอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการ
บริหารสวนตําบลคลองใหม  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแก
ประชาชน  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 
 

การติดตามและประเมนิผล 



 

แผนผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

ใ  

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคม ของทุกป 



พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๒ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพของ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลง

วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
      ระเบียบ  วธิีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

   1  ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28  ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึง
ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคม
ทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  หัวหนา
สวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยให
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 5   โดยคณะกรรมการท้ังหมดใหมีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ  29  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไว  ดังนี้ 
 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
 4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

2    วธิีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรม

ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตาม
เปาหมายท่ีต้ังไวไดหรือไม  เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  

ไดแก  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ซ่ึงประกอบไปดวย การติดตาม

การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใชจาย



งบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม

แลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล ไดแก  แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหมในภาพรวม  ความ

พึงพอใจของผู ท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมท้ังการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan   ซ่ึง

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล    มีวิธีการติดตามและ

ประเมินผล   
 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม  อยางไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน   
โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 

3.4 วิสัยทัศน 5 

3.5 กลยุทธ 5 

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 

3.7 จุดยืนทางายุทธศาสตร 5 

3.8  แผนงาน 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 100 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 

5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 60 

(1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 

(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 

(3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

5 

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 

(5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

5 

(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 

(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 

(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง 5 



ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 

(10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 

(11)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคแลผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

5 

(12)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 

รวมคะแนน 100 

 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

๔.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แกไขปญหาใหกับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ 
๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙     ขอ 13 (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  กําหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยานอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  และขอ 29 (3) กําหนดวา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ 

กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/  ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)   



การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพองคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผล          
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผล           
เชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

 

 

 

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548แกไขเพ่ิมเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปนการรวบรวมท้ังแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ินเขาไวดวยกัน

และมีระยะเวลา 5 ป และสวนประกอบตาง ๆ ท่ีเพ่ิมเติมทําใหแผนพัฒนาใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดย

เริ่มตนจากกระบวนการประชุมประชาคมทองถ่ิน ตามหลักประชารัฐและมีการกําหนดสัดสวนท่ีชัดเจน ทําใหมี

แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือในการนําเสนอโครงการพัฒนา กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินก็มีความชัดเจน

คือการกําหนดใหมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรอง ตลอดจนสภาทองถ่ินจะพิจารณาใหความเห็นชอบ

อีกครั้งหนึ่งกอนท่ีผูบริหารทองถ่ินจะประกาศใชแผนพัฒนา เพ่ือนํามาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปซ่ึงวาเปนกระบวนการท่ีมีความรัดกุม และมีการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดรอบคอบ 

 ๔.๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   

 

 ๔.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง             
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

http://www.dla.go.th/


๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

 

                                           
*********************************** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อปท. 1.ใชแบบรายแบบท่ี2 

แบบติดตามผลการ

ดําเนินงานขององคกร

ทุก ๆ 3 เดือน คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

1.ใชแบบรายงานท่ี 1 และ

แบบรายงานท่ี 3/2  

2.สงรายงานใหองคการ

เดือน

พฤศจิกายน

ของทุกป 



ปกครองสวนทองถ่ิน 

รายไตรมาส (3 เดือน) 

2.สงรายงานใหกับ M&E 

Unit (องคการบริหาร

สวนจังหวัด) 

แผนพัฒนา

องคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   อปท. 1.ใชแบบรายงานแบบท่ี 1 

การกํากับการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

2.สงรายงานใหกับ M&E 

Unit (องคการบริหารสวน

จังหวัด) 

 

    1.ใชแบบรายงานที่ 3/1 แบบ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรโดยใช

แบบที่ 3/2แบบประเมิน

ความพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

ภาพรวมและแบบที่ 3/3แบบ

ประเมินความพอใจตอผล

การดําเนินงานขององคการ

ปกครองสวนทองถิ่นในแตละ

ยุทธศาสตรเปนเครือ่งมือใน

การเก็บรวมรวมขอมูล 

2.สงรายงานใหกับใหกับ 

M&E Unit (องคการบรหิาร

สวนจังหวัด) 

 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 



ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 

ไมมีการ

ดําเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา อบต.   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาอบต.   

๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาตาํบล   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาตําบล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมเมืองพิจารณารางแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

๒.๑  มีการรวมรวมขอมลูและปญหาสําคญัของอบต.มาจัดทําฐานขอมูล   

๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของอบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาอบต.   

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคลองกับ 

ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ท่ีสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒.๑๑ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๒.๑๒ มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

๒.๑๓ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

 

 

แบบท่ี 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. วัตถุประสงคของแบบ 

แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน มี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินวา ดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอน

มากนอยเพียงใดอยางไร 

2. ประโยชน 



เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประเมินตนเองและสําหรับองคการ

บริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมิน (Monitoring and Evaluation Unit:M&E Unit) ใชในการ

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละทองถ่ิน วามีการดําเนินการเปนไปตาม

ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกรอกขอมูลและสง

ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนหนวยติดตามประเมินผล 

3. ระยะเวลาในการติดตาม 

แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแบบท่ีใช

ประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงในแตละองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป 

4. องคประกอบของแผน 

แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนท่ี 2 ประเด็นการประเมินมีท้ังหมด13 ขอ 2 สวน คือ สวนท่ี 1 คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน 1-6 ขอ  สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน  ขอ 7- 13  (สําหรับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตอบวามีการดําเนินการ/ไมมีการดําเนินการ ตามประเมินการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุด

โครงการ  เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี ๑ 

 



ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
๑. ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน        องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 

 (    ) ไตรมาสท่ี ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม)  (     ) ไตรมาส ๒ ( มกราคม - มีนาคม) 

 (    ) ไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน - มิถุนายน)  (     ) ไตรมาส ๔ ( กรกฎาคม - กันยายน) 

สวนท่ี  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

๑. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร 

 

ปท่ี 1  ปท่ี 2  ปท่ี 3                   รวม 

จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

         

         

         

         

         

         

รวม         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

 

ปท่ี 1  ปท่ี 2  ปท่ี 3                   รวม 

จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

         



         

         

         

         

         

รวม         

 

 

๕. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา.................. 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ท่ีแลวเสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ียังไมได 

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จํานวน

โครงการ 

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ 

             

             

             

             

             

             

รวม             

 

 

 

 

 

6.การเบิกจายงบประมาณป.......................................... 

ยุทธศาสตร 

 

งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

       

       



       

       

       

       

รวม       

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป..........................................   

โครงการ 

 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนิน 

การเสร็จ

แลว 

อยูในระหวาง

การ

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี

ไดรับ 

งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

      

      

      

      

      

      

รวม      

 

สวนท่ี 4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑  ครั้ง  

หลังจากสิ้นปงบประมาณ      

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 



๒.๑  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน           

สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ................. 

๒.๑  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม
ป 

บรรจุใน
ขอบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ    

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม    

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม    

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีด ี    

รวม    

 

สวนท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน  

๔.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4)มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ    

5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไหสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

   

8)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี....................................................... 

 

๑.  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   



๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได    

 
๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นรอยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๒ เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  



คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     

๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 

๒.  อายุ  (   )  ต่ํากวา  ๒๕  ป    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป  

  (   )  ๔๑ – ๖๐  ป    (   )  มากกวา  ๖๐  ป  

๓.  การศึกษา (   )  ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 

          (   )  ปริญญาตร ี             (   )  สูงกวาปริญญาตรี     

๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย 

  (   )  รับจาง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

         (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 

 

สวนท่ี  ๒   ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๕.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3)มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4)มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    

5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

   

8)การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

 

 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนยุทธศาสตร.............................................................................................  

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  

คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     



๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 

๒.  อายุ  (   )  ต่ํากวา  ๒๕  ป    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป  

  (   )  ๔๑ – ๖๐  ป    (   )  มากกวา  ๖๐  ป  

๓.  การศึกษา (   )  ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา   (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 

          (   )  ปริญญาตร ี             (   )  สูงกวาปริญญาตรี     

๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย 

  (   )  รับจาง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

         (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 

สวนท่ี  ๒   ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕.หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาดาน

...................................................................................โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินของทานเทาใด 

ประเด็น คะแนน 

1)มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2)มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)มีการเดโอกาสใหประชาชนแสดงความเห็นคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5)การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8)ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 

 


