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แบบรายงาน และคําอธิบาย 
 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบไปดวยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิ
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 
การประเมนิการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร 
ปกครองสวนทองถิน่ 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร 

แบบรายงาน 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจตอผล 

การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจตอผล 

การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
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หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อปท. 1. ใช แบบรายงานแบบที่ 1 การกํากับ

การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

2. สงรายงานใหกับ M&E Unit 

เมื่อ อปท.  
ประกาศ 
ใช แผนฯ 

อปท. 1. ใช แบบรายงานแบบที่ 2 
แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
รายไตรมาส (3 เดือน) 

2. สงรายงานใหกับ      
M&E Unit 

ทุก ๆ  
3 เดือน 

 1. ใช แบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร โดยใช แบบที่ 3/2      
แบบประเมินความพอใจตอผล     
การดําเนินงานขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นในภาพรวม และแบบที่ 
3/3 แบบประเมินความพอใจตอ     
ผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. สงรายงานใหกับ M&E Unit 

ทุก ๆ 1 ป 

M&E Unit 1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะหรายงานตาม

แบบรายงาน 
3. สงผลการวิเคราะหใหกับ

กลุมสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

15 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

M&E 
Unit 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะหรายงานตามแบบรายงาน 
3. สงผลการวิเคราะหใหกับกลุมสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

15 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

กลุม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานกรมสงเสริม  

การปกครองสวนทองถิ่น 

10 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

กลุม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานกรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถิ่น 

10 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

กรม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานใหกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

- กรม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- 
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3.1 แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 3.1.1 วัตถุประสงคของแบบ 

  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น วา ดําเนินการครบถวน
ทุกขั้นตอน มากนอยเพียงใด อยางไร 
 3.1.2 ประโยชน 

  เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเมินตนเองและสําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) 
ใชในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละทองถิ่นวามีการ
ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ถูกตองหรือไม โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละทองถิ่นเปนผูกรอกขอมูลและสงมาใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวย
ติดตามประเมินผล 
 3.1.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบ
ที่ใชในการประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งในแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป  
 3.1.4 องคประกอบของแบบ 

  แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย  
  สวนที่ 1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  สวนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ขอ 2 สวนคือ สวนที่ 1 คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 6 ขอ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 7 ขอ (สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอบวามีการดําเนินการ/ ไมมีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง) 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น .................................................................................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาทองถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

แบบที่ 1 แบบชวยกํากบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
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 3.1.5 คําอธิบายแบบ 
 
ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ 
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

1 มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อจัดทําแผน 
พัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพือ่จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ซ่ึงเปนตัวแทนจาก ประชาคม
ทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

2 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่นม ี
การจัดประชุมเพื่อทราบปญหา ความตองการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของจาก 
ประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ 
เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

3 มีการจัดประชุมอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

:ในการจัดทําแผนฯ คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีการประชุม 
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอหรือไม 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น ๆ  
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

4 มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวามี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

5 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ เพื่อเสนอผล
ที่ไดจากการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น ๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

6 มีคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและประชาคม
ทองถิ่นพิจารณารางแผน   
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

: คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น
มีการประชุมพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 

7 มีการรวบรวมขอมูลและ
ปญหาสําคัญของ
ทองถิ่นมาจัดทํา
ฐานขอมูล 

: การจัดทําแผนฯ มีการรวบรวมขอมูลและปญหาที่
สําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูลประกอบการ
ทําแผนยุทธศาสตรเปนการรวบรวมขอมูลที่ครบถวน
ทันสมัย ทั้งทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม โดยการรวบรวมขอมูลควรแสดงแนวโนมที่
เปลี่ยนแปลงไป คาเฉลี่ยรอยละ ตลอดจนมี 
การวิเคราะหขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
ประเด็นการพัฒนาที่ควรจะเกิดขึ้นในแผน              

แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

  ยุทธศาสตร นอกจากนี้ ยังเปนการรวบรวมปญหาที่
สําคัญของทองถิ่น เพื่อชวยในการกําหนดยุทธศาสตร

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น ๆ 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

8 มีการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผน 

: การจัดทําแผนฯ มีการเปดโอกาสใหประชาชนใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ ดวย
หรือไม 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

9 มีการวิเคราะหศักยภาพ
ของทองถิ่น (SWOT) 
เพื่อประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาทองถิ่น 

: การจัดทําแผนฯ มีการวิเคราะหศักยภาพของ 
ทองถิ่น (SWOT) เปนการประเมินสถานการณที่ 
ครอบคลุมการวิเคราะหถึงโอกาส ภาวะคุกคามหรือ 
ขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอ 
การพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน 
จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในซึ่ง 
ทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นวาอยู  
ณ จุดไหน และเปนประโยชนตอการกําหนด 
การดําเนินงานในอนาคต 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 

10 มีการกําหนดวิสัยทัศน
และภารกิจหลักการ
พัฒนาทองถิน่ที่
สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น 

: การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา 
ทองถิ่นมีความสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 
โดยวิสัยทัศนเปนการแสดงถึงจุดมุงหมายในอนาคต 
ที่มีความเปนไปไดในการที่จะบรรลุถึงภายใตเงื่อนไข 
ของศักยภาพและขอจํากัดของทองถิ่นที่มีอยูและ
ภารกิจอันจะเปนแนวทาง/ วิธีการที่นําไปสู
จุดมุงหมายนั้นและสามารถตรวจสอบวัดผล
ความสําเร็จได  

แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 

 



54 

ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

   

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใสเครื่องหมาย 
ลงในชองวาง 

ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตาง ๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

11 มีการกําหนดวิสัยทัศน
และภารกิจหลักการ
พัฒนาทองถิน่ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

: การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา 
ทองถิ่นมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  
 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใสเครื่องหมาย 
ลงในชองวาง 

ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตาง ๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

12 มีการกําหนดจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

: แผนฯ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยมีการกําหนดขอบเขต กิจกรรมที่สําคัญ 
จําเปนแกการดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ขององคกรทีจ่ะกอใหเกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ 
ภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ

13 มีการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาทองถิ่น 
 

: แผนฯ จะตองมีการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ 
ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายใน 
เวลาที่กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาด
วาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตางๆ ของ
กระบวนการดําเนินงาน  
-  เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผล
เมื่อไร 

แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

  -  ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในจํานวนเทาไร 
-  คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา 
-  สถานที่ เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่
ตองการ 

-  มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง 
-  ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังโครงการสิ้นสุด 

-  กรณีที่มีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควร
จัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไวเพื่อให 
เห็นถึงความจําเปนเรงดวน 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

14 มีการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทาง
การพัฒนา 

: แผนฯ จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนา ซ่ึงแนวคิดหรือวิธีการที่ 
บงบอกถึงการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไป 
สูเปาหมายที่ตองการไดอยางไร 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

15 มีการกําหนดยุทธศาสตร
ที่สอดคลองกับยุทธ
ศาสตรของจังหวัด 

: ยุทธศาสตรที่กําหนดนั้น มีความสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรของจังหวัดหรือไม 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

16 มีการอนุมัติและ
ประกาศใชแผน             
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

: หลังมีการจัดทําแผนฯสําเร็จ แลว องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นจะตองมีการนํารางแผนฯ เสนอตอ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและปรับปรุง 
และแกไขกอน กอนที่จะนําเสนอตอไปตามลําดับขั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

   

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

17 มีการจัดทําบัญชีกลุม
โครงการในแผน               
ยุทธศาสตร 

: แผนฯ จะตองมีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการ โดย 
การกําหนดกิจกรรม/ โครงการที่สอดคลองหรือ 
ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น ซ่ึง 
โครงการดังกลาวอาจแยกเปนชวงระยะเวลาตาง ๆ  
เชน ในปที่ 1 ของแผนยุทธศาสตรมีโครงการ 
อะไรบาง ในปที่ 2 ของแผนยุทธศาสตรมีโครงการ 
อะไรบาง หรืออาจมีโครงการที่มีลักษณะของความ 
ตอเนื่อง 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : 
พิจารณาจากมี/ไมมีการดําเนินงาน 

18 มีการกําหนดรูปแบบการ
ติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร 

: แผนจะตองมีการระบุวิธีการติดตามความสําเร็จ 
ของแผนยุทธศาสตรที่แสดงผานโครงการที่เกิดขึ้น 
จากขอ 15 วาโครงการตาง ๆ ที่กําหนดไวนั้น นําไปสู 
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรหรือไม เทาไร 
อยางไร โดยการกําหนดวิธีการติดตามจะรวมไปถึง
การประเมินผลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร ซ่ึง
ความสําเร็จของ แผนยุทธศาสตรอาจกําหนดใน
ลักษณะรายปในลักษณะของแผนปฎบัิติการประจําป 
และภาพรวมของแผนยุทธศาสตรวาโครงการที่
เกิดขึ้นตอบสนองความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร
อยางไร เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 

เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 

19 มีการทบทวนแผน     
ยุทธศาสตรหรือไม 

: แผนยุทธศาสตรฯ ควรมีการทบทวนเพราะปจจัยใน
การพัฒนาตางๆ และขอเท็จจริงมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ จึงจําเปนตองมีการทบทวน และหากมี
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็ควรมีการทบทวน
แผนยุทธศาสตรดวย 

ความถี่  :  ปละ 1 ครั้ง 
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3.2   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.2.1 วัตถุประสงคของแบบ 

  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส เปน
เครื่องมือหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม 
2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ป 
(2) ผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 3.2.2 ประโยชน 

  1) เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นําไปใชเปนเครื่องเมือในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป และ
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทําใหรับทราบถึงสถานการณในการดําเนินงาน
แลว ยังสามารถใชเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรที่กําหนด สามารถเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม  
  2) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 3.2.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบที่ใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน
ตุลาคม ซึ่งเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 

 3.2.4 องคประกอบของแบบ 

  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส 
ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 4 สวนคือ  
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 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

  - ชื่อหนวยงาน 
  - ไตรมาสที่รายงาน 

 สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป 

  - จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 
  - จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
  - ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป …….. 
  - จํานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  - การเบิกจายงบประมาณ 

 สวนที่ 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  - โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  

 สวนที่ 4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1  

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น............................................................................................................... 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 
  (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

สวนที่ 2   ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป  
 

ปที่ 1 ……. ปที่ 2 …….. ปที่ 3 ……. รวม 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

รวม         
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 
ปที่ 1 .......... ปที่ 2........... ปที่ 3 ........... รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป …………………… 

 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จํานวนโครงการที ่
อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด ยุทธศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวม             
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6. การเบิกจายงบประมาณป ……. 
 

งบปกติ เงินสะสม รวม ยุทธศาสตร 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1.         
2.         
3.         
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

รวม       

สวนที่ 3   ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ……….. 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
โครงการ ดําเนินการ 

เสร็จ แลว 
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ
ที่เบกิจายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
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สวนที่ 4   ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.2.5 คําอธิบายแบบ 
 
ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 

หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีท่ําการ
บันทึกขอมูล 

เกณฑในการพิจารณา  : - 
หนวยวัด : รายงานไตรมาสที่...โดยใส
เครื่องหมาย ลงบนไตรมาสที่รายงาน 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : -  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 รายงานผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ 
 

: ชวงเวลาที่ทําการติดตามผลการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจําแนก
เปน 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 เดือนตาม
ปงบประมาณคือ  
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)  

เกณฑในการพิจารณา  พิจารณา 
เพียงวาเปนรายงานในไตรมาสใด 

หนวยวัด : จํานวนโครงการ และ 
งบประมาณ 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนพัฒนา 3 ป 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

3 จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนพัฒนา  
3 ป 

: จํานวนโครงการและงบประมาณที่ระบุไว
ในแผนพัฒนา 3 ป จําแนกตามยุทธศาสตรที่
ทองถิ่นกําหนดไว 
 

เกณฑในการพิจารณา  : พิจารณาวา
แผนยุทธศาสตรนั้น ๆ มีการกระจาย
ของโครงการและงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรเปนอยางไร มีการกระจุก
ตัวของโครงการและงบประมาณอยู
เฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง
หรือไม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด  
หนวยวัด : จํานวนโครงการ และ 
งบประมาณ 
ความถี่ในการวัด :    3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนพัฒนา 3 ป 

4 จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

: จํานวนโครงการและงบประมาณที่
สอดคลองตามยุทธศาสตรจังหวัด  
 

วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   เกณฑในการพิจารณา  : พิจารณาวา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมโีครงการ
และงบประมาณที่สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรของจังหวัดมากนอย 
เพียงใด ถามีโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดมาก ก็แสดงให
เห็นวา แผนยุทธศาสตรนั้น เปน 
แผนยุทธศาสตรที่ดี 
หนวยวัด : จํานวนโครงการ 
ความถี่ในการวัด :    3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนพัฒนา 3 ป 

5 ผลการดําเนินงานตามแผน 
พัฒนาป 

: สถานการณของผลจากการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนางานที่ผานมา ณ วันที่ทําการ
รายงาน โดยพิจารณาจาก จํานวนโครงการที่
เสร็จ จํานวนโครงการที่อยูในระหวาง
ดําเนินการ จํานวนโครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก 
จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม และ 
จํานวนโครงการทั้งหมด  
 

วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ :  
การคํานวณรอยละสามารถทําไดโดย 
การนําเอาจํานวนโครงการที่เสร็จ หรือ 
โครงการที่อยูในระหวางดําเนินการ 
หรือ จํานวนโครงการที่ยังไมได 
ดําเนินการในแตละยุทธศาสตร  
ต้ังหารดวยจํานวนโครงการทั้งหมดใน
ยุทธศาสตรนั้น ๆ แลวคูณดวย 100 
อาทิ มีจํานวนโครงการที่เสร็จในยุทธ
ศาสตรที่ 1 จํานวน 10 โครงการ จาก 
20 โครงการ ดังนั้นรอยละของ
โครงการที่เสร็จในยุทธศาสตรที่ 1 จึง
เทากับ (10/20)/100 = 50% 
เกณฑในการพิจารณา  : (1) ทําการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงาน
ในไตรมาสกอนหนานี้วา มีโครงการที่
เสร็จเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินโครงการตามแผนฯ (2) หากมี
รอยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จ
แลวมากเทาใด ก็จะแสดงใหเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   ตามแผนที่กําหนดในทางกลับกัน หาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสัดสวน
ของโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 
โครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการ
มากเทาไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
ไตรมาสสุดทายยอมสะทอนใหเห็นวา
แผนยุทธศาสตรนั้น ๆ ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 
หนวยวัด : งบประมาณที่เบิกจาย 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : เอกสารการเบิกจาย
งบประมาณ 

6 การเบิกจายงบประมาณป : จํานวนงบประมาณที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเบิกจายมาเพื่อใชในการดําเนินงาน 
ทั้งที่เปนงบปกติ และเงินสะสม พรอม
เปรียบเทียบกับจํานวนงบประมาณที่ได       
ระบุไว วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ :  

การคํานวณรอยละ ทําไดโดย การ
นําเอางบประมาณปกติ หรือ 
งบประมาณสะสม ต้ังหารดวย
งบประมาณทั้งหมดในแตละ            
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว หารดวย 100 
อาทิ ใชงบปกติไป 100,000 บาท จาก
งบประมาณทั้งหมด 1,000,000 บาท
ในยุทธศาสตรที่ 1  จะได 
(100,000/1,000,000)*100 = 10% 
เกณฑในการพิจารณา  : นําขอมูลที่
ไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได
ระบุไวในแผน เพื่อเปนขอมูลที่แสดง
ใหเห็นถึงสถานการณทางดานการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 
การดําเนินงานตามแผนฯ 
หนวยวัด : ระบุจํานวนและงบประมาณ
ที่ไดรับ กับงบประมาณที่เบิกจาย 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : เอกสารที่เกี่ยวของกับ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 

7 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจประจําป 

: โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจําปที่ทําการรายงาน โดยพิจารณาใน
สวนของผลการดําเนินงาน อาทิ จํานวน
โครงการที่เสร็จ, จํานวนโครงการที่อยูใน
ระหวางดําเนินการ, จํานวนโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนินการ และงบประมาณ อาทิ 
งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่เบิกจายไป  

วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   เกณฑในการพิจารณา  :  พิจารณาวา 

สถานการณในการดําเนินงานของ 
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นั้นเปนอยางไร 
หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล :  การสัมภาษณ 
ผูที่เกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

8 ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติ 

: ปญหาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบ 
จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

 

เกณฑในการพิจารณา  : สรุปขอมูล
ปญหาพรอมทั้งนําไปพิจารณารวมกับ
ขอมูลอื่น ๆ กอนหนานี้ เพื่อนําไป
อธิบายถึงสาเหตุที่การดําเนินงานไม
สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่
กําหนด ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับที่ 
จะใชในการปรับปรุงแกไขใหการ 
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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3.3   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
 3.3.1 วัตถุประสงคของแบบ 

  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมนิผล
การดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด โดยมีประเด็นในการ
ประเมิน 3 สวนคือ (1) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม (2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตร และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 3.3.2 ประโยชน 

  1) เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นําไปใชเปนเครื่องเมืองในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
(Output) 
  2) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 
 3.3.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบที่ใชในการประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม – เดือน
กันยายน)   
 3.3.4 องคประกอบของแบบ 

  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ประกอบไปดวยเนื้อหาที่
สําคัญ 3 สวนคือ  
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  - ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  - วัน/เดือน/ปที่รายงาน 
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  สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป ...................................... 
  - ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ได

ปฏิบัติ 
  สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน  
  - ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
  - ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
   • ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
   • การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจาก
ส้ินสุดปงบประมาณ 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1.   ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น...........................................................................................…………… 
2.   วัน/เดือน/ปที่รายงาน .......................................................... 

สวนที่ 2   ยุทธศาสตร และโครงการในป.................................. 

3.   ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
 
 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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สวนที่ 3   ผลการดําเนนิงาน  

4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน    

ในทองถิ่น 
   

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    
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5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 …………………………………............................................……………………………… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน      

ในทองถิ่น 
 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  
ภาพรวม  

2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

หนวย 
กอน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
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 3.2.5 คําอธิบายแบบ 
 
ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 

หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

: ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีท่ําการบันทึก
ขอมูล 

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : -  
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 วัน/เดือน/ป ที่รายงาน 
 

: วัน/เดือน/ป ที่จัดทํารายงาน   

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : จํานวนโครงการ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนยุทธศาสตร,  
แผนพัฒนา 3 ป 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ :  
เปรียบเทียบจํานวนโครงการที่กําหนด
ไวในแผน กับโครงการที่ปฏิบัติจริงวามี
ความสอดคลองหรือไม เปนไปตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดหรือไม 

3 ยุทธศาสตร และจํานวน 
โครงการที่ปรากฏอยูใน 
แผนยุทธศาสตร และจํานวน
โครงการที่ไดปฏิบัติ 

: ยุทธศาสตรและโครงการที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรในป
นั้น ๆ และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติจริง 
 

เกณฑในการพิจารณา : หากจํานวน
โครงการที่กําหนดไวในแผนกับ
โครงการที่ปฏิบัติจริง มีความ 
สอดคลองกัน แสดงวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 
ดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนด แต
หากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงนอยกวาที่
กําหนดไวในแผนฯ  แสดงวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนด 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : ระดับความพึงพอใจ มีคา
เปนรอยละ 
ความถี่ในการวัด :    ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : จากผลการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนหนวยงาน 
องคกรที่เกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ :  
การคํานวณรอยละสามารถทําไดโดย 
การนําเอาจํานวนคนที่ตอบในแตละ
ระดับความพึงพอใจตั้ง หารดวย
จํานวนคนทั้งหมด แลวคูณดวย 100 
อาทิ ความพึงพอใจขอ 1) มีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม มีผูที่ตอบวา 
พอใจมาก 50 คน จาก 100 คน จะได 
(50/100)*100 = 50%   
       ในสวนของความพึงพอใจใน
ภาพรวมนั้นหาไดจาก การนําเอา % ที่
ไดจากการคํานวณในแตละชองของ
ระดับความพอใจนั้น ๆ หารดวย 8 
(จํานวนขอ) อาทิ ได % ในแตละขอ
ของคนที่ตอบวาพอใจมากดังนี้ 
66.7%,73.3%,75.0%,83.3%,  
41.7%, 58.3%, 50.0% และ45.8% 
จะไดเทากับ (66.7% + 73.3% + 
75.0% + 83.0% + 41.7% + 58.3% + 
50.0% + 45.8%) / 8 = 61.8% 

4 ความพึงพอใจตอผลการ 
ดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในภาพรวม 

: ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม ซ่ึงได
จากการใชแบบที่ 3/2 สอบถามความคิดเห็น
จากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ โดยทําการวัดใน 
8 ประเด็นคือ 
1) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลากําหนด 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

เกณฑในการพิจารณา : หากสัดสวน
ของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก  
มีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกร 
ปกครองสวนทองถิน่สามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  แตถา
มีรอยละของประชาชนที่พอใจปานกลาง
และพอใจมากนอยกวารอยละ 50 
แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด 

หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนยุทธศาสตร 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

5 ยุทธศาสตรที่ 1 : หมายถึงยุทธศาสตรที่ทําการประเมินเปน
ยุทธศาสตรแรกที่ทําการประเมิน 

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : คะแนนความพึงพอใจ       
0-10 คะแนน 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : เก็บขอมูลจากประชาชน
และผูเกี่ยวของ โดยใชแบบที่ 3/3 เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ : ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชาชน ผูเกี่ยวของ โดยใชแบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในยุทธศาสตร
นั้น ๆ   

วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : นําคะแนน
ความพึงพอใจในขอนั้น ๆ ของแตละคน
มารวมกันแลวหารดวยจํานวนคนทั้งหมด 
จะไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อาทิ หากเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 
10 คน ไดคะแนนในขอ (1) มีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 9, 8, 5, 4, 10, 6, 7, 
6, 8, 8 จะได (9+8+5+4+10+6+ 
7+6+8+8)/10 = 7.1 คะแนน 
     สําหรับคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวมจะหาไดจากการนําเอาคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ไดทั้ง 8 ขอ 
มารวมกันแลวหารดวย 8 (จํานวนขอ) 
อาทิ หากไดคาคะแนนเฉลี่ยความ     
พึงพอใจเทากับ 9.0, 8.7, 5.3, 3.2, 
1.8, 6.5, 9.0, 10.0  จะได (9.0 + 8.7 
+ 5.3 + 3.2 + 1.8 + 6.5 + 9.0 + 
10.0) / 8 = 6.7 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   เกณฑในการพิจารณา  : หากคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 
หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้น 
ๆ ไมประสบความสําเร็จ  หากคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 
แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใน ยุทธศาสตรนั้น ๆ ประสบ
ความสําเร็จ ในระดับปานกลาง และ
หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 
10 หรือใกล 10 แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้น ๆ 
ประสบความสําเร็จ มากที่สุด 
หนวยวัด : ตามตัวช่ีวัดที่เลือกมา 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : จปฐ., กกช.2ค. 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : นําขอมูล
หลังดําเนินการ ลบขอมูลหลังจาก
ดําเนินการ อาทิ กอนดําเนินการ 
มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 80 
ครัวเรือน หลังดําเนินการมีครัวเรือนที่
มีไฟฟาใช 90 ครัวเรือน จะได  
90 – 80 = +10 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
ตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

: หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก
ที่ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแลว อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงดานรายได สุขภาพ สิ่งแวดลอม 
ฯลฯ โดยนําเอาขอมลูจาก กกช. 2 ค. และ จปฐ. 
มาใชในหรือขอมูลอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอยู เพื่อศึกษาการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
เปนผูเลือกเอาตัวช้ีวัดเหลานั้นมาเปนตัว
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแลวนํามา 
เปรียบเทียบกอนและหลังการดําเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร  โดยตัวช้ีวัดเหลานี้ ประกอบ
ไปดวย 
จปฐ. 
1. กลุมสภาพพื้นที่ 
     (1)   เอกสารสิทธิ์ 
     (2)   การมีไฟฟาใช 
     (3)   การคมนาคม 
     (4)   สิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

เกณฑในการพิจารณา : ทําการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้
โดย (1) กรณีที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อหนวยที่
วัดเพิ่มขึ้นแสดงวา ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อาทิ 
รายได ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑใน
การพิจารณาจะพิจารณาวา หลัง
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนั้น ๆ 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
  2. กลุมผลผลิต รายได และการมีงานทํา 

     (5)   การประกอบธุรกิจในหมูบาน 
     (6)   การประกอบอาชีพ และการมีงานทํา 
     (7)   อัตราคาจาง 
     (8)   ผลผลิตจากการทํานา 
     (9)   ผลผลิตจากการทําไร 
     (10) การประกอบอาชีพอื่น ๆ  
     (11) การอพยพหางานทํา 
     (12) การรวมตัวของเกษตรกร 
     (13) การทําการเกษตรฤดูแลง 
3. กลุมสาธารณสุข และการอนามัย 
     (14) การไดรับการคุมครองบริโภคดานยา 
     (15) การปองกันโรคติดตอ 
     (16) สุขภาพจิต 
     (17) การอนามัยสิ่งแวดลอม 
     (18) การอาชีวอนามัย 
     (19) การมีสวนรวมดานสุขภาพอนามัย 
4. กลุมแหลงน้ํา 
     (20) น้ําสะอาด 
     (21) น้ําใช 
     (22) น้ําเพื่อการเกษตร 
5. กลุมความรู การศึกษา และวัฒนธรรม 
    (23) ระดับการศึกษาของประชาชน 
    (24) อัตราการเรียนตอของประชาชน 
    (25) การใหความรูของรัฐ 
    (26) สถานที่ใหความรูสําหรับหมูบาน 
    (27) สถานที่ใหบริการดานขาวสารขอมูล 
    (28) กิจกรรมทางศาสนา 
6. กลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (29) การปลูกปาหรือไมยืนตน 
    (30) การใชประโยชนที่ดิน  
    (31) คุณภาพของแหลงน้ํา 
กกช.2ค. 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี 
1. หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอดและ
ฉีดวัคซีนครบ 

หนวยที่ทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม ถา
เพิ่มขึ้นแสดงวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตาม
แผนฯ ที่กําหนด แตหากหนวยที่วัด   
เทาเดิม หรือลดลง แสดงวาองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ 
ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด เชน 
หากเลือกครัวเรือนที่มีไฟฟาใชเปน
ตัวช้ีวัด หากผลปรากฏวา หมูบาน ก. 
ซ่ึงมีครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน 
กอนดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ มีครัวเรือนที่มีไฟฟา 
ใชเทากับ 80 ครัวเรือน แตหลังจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
ผานไป 1 ป มีครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
เทากับ 90 ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 10  
ครัวเรือน แสดงวา องคการปกครอง 
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรที่กําหนด   
 (2) กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อหนวยที่วัดลดลง
แสดงวา ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น อาทิ จํานวนคนวางงาน  
จํานวนผูที่อพยพไปทํางานนอกพื้นที่ 
จํานวนอุบัติเหตุจากการจราจร เกณฑ
ในการพิจารณาจะพิจารณาวา หลัง
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนั้น ๆ 
หนวยที่ทําการวัดลดลงหรือไม ถา 
ลดลง แสดงวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตาม
แผนฯ ที่กําหนด แตหากหนวยที่วัด 
เทาเดิม หรือเพิ่มขึ้น แสดงวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ 
ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด เชน 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
  2. หญิงต้ังครรภไดรับการทําคลอดและการดูแล

หลังคลอด 
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมตํ่ากวา 2,500 กรัม 
4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 

4 เดือนแรกติดตอกัน 
5. เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคครบ 

6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป ไดกินอาหารอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ 

7. เด็กอายุ 6-15 ป ไดกินอาหารถูกตองครบถวน 
8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคครบ 

9. ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไม
ทําใหสุกดวยความรอน 

10. ครัวเรือนมีการบริโภคไอโอดีน 
11. ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีตรา อย. 
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง

เหมาะสม 
หมวดที่ 2 มีบานอาศัย 
13. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 

5 ป 
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 
15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ 
16. ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูก

สุขลักษณะ 
17. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
หมวดที่ 3 ศึกษาถวนทัว่ 
18. เด็กอายุ 2-5 ป ไดรับการเลี้ยงดูที่ถูกตอง 
19. เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑไดเขาเรียน

การศึกษาภาคบังคับ 
20. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไดเขาศึกษา

ตอในระดับมัธยมตน 
21. เด็กที่ไมไดศึกษาตอไดรับการฝกอบรม

ดานอาชีพตาง ๆ  

หากเลือกจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การจราจร เปนตัวช้ีวัด หากผลปรากฏ
วากอนดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบการจราจรใหมีความ
ปลอดภัย ในปที่ผานมามีจํานวน
อุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวน 50 ครั้ง แต
หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรผานไป 
1 ป พบวา มีอุบัติเหตุลงลงเหลือ 20 ครั้ง 
แสดงวา องคการปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร
ที่กําหนด 

 



79 

ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
  22. คนในครัวเรือนอายุ 14-50 ป อานและ

เขียนภาษาไทยได 
23. ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาห

ละ 3 ครั้ง 
24. ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 
หมวดที่ 4 ครอบครัวสุขสบาย 
25. คูสมรสที่ภรรยาอายุ 15-44 ป ใชบริการ

คุมกําเนิด 
26. ครอบครัวมีความอบอุน 
27. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในอุบัติภัย 
28. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
หมวดที่ 5 รายไดมาก 
29. ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ 

20,000 บาทตอป 
หมวดที่ 6 อยากรวมพัฒนา 
30. ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ต้ังขึ้นใน

หมูบานตําบล 
31. คนในครัวเรือนไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง 
32. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการ

บํารุงรักษาสาธารณสมบัติ 
หมวดที่ 7 พาสูคุณธรรม 
33. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

สัปดาหละครั้ง 
34. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
35. คนในครัวเรือนไมติดบุหรี่ 
36. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม 
37. คนสูงอายุและคนพิการไดรับการดูแล 
หมวดที่ 8 บํารุงสิ่งแวดลอม 
38. ครัวเรือนรวมกิจกรรมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
39. ครัวเรือนรวมกิจกรรมปองกันและควบคุม

สิ่งแวดลอม 
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3.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 3.4.1 วัตถุประสงคของแบบ 
  เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เกี่ยวของตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 3.4.2 ประโยชน 
  เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นําไปใชเปนเครื่องเมืองในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 
 3.4.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
  เก็บขอมูลจากประชาชน และผูเกี่ยวของเพื่อประเมินองคกรในแตละป  
 3.4.4 องคประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวนคือ  
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  - เพศ 
  - อายุ 
  - การศึกษา 
  - อาชีพหลัก 
  สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
  1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 
  2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 
  3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
  4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 
  5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
  6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
  7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
  8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
  9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ (1)   ชาย (2)   หญิง 
2. อายุ (1)   ต่ํากวา 20 ป (2)   20 – 30 ป (3)   31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป (5)   51 – 60 ป (6)   มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)   อนุปริญญา หรือเทียบเทา
  (4)   ปริญญาตรี (5)   สูงกวาปริญญาตรี (6)   อื่น ๆ  
4. อาชีพหลัก (1)   รับราชการ (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)   รับจาง (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
  (7)   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................. 
 
  สวนที่ 2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

    
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    
2)   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)   มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ    
5)   การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)   การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7)   ผลการดําเนนิโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 
   

8)   การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9)   ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
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 3.4.5 คําอธิบายแบบ 
 
ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 

หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย หรือ  ลงบนขอที่ 
ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 เพศ : ผูตอบเปนเพศใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินเปนเพศชายและเพศหญิงเปน
จํานวนเทาใด  
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย หรือ   ลงบนขอที่ 
ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 อายุ : ผูตอบมีอายุอยูในชวงใด 

เกณฑในการพิจารณา :  ผูตอบแบบ
ประเมินมีอายุในแตละกลุมเปน
จํานวนเทาใด  
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย  หรือ   ลงบนขอที่
ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

3 การศึกษา : ผูตอบมีการศึกษาในระดับใด 

เกณฑในการพิจารณา: ผูตอบแบบ
ประเมินมีระดับการศึกษาในแตละกลุม
เปนจํานวนเทาใด  
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย  หรือ   ลงบนขอที่ 
ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 

4 อาชีพหลัก : ผูตอบมีอาชีพหลักคือ อาชีพใด 

แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 

วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : -  
 

 
 

 
 เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ

ประเมินมีอาชีพหลักในแตละกลุมเปน
จํานวนรอยละเทาใด  

หนวยวัด : ใหผูตอบทําเครื่องหมาย 
หรือ  ลงในชองวางที่ตองการ

ตอบ คือ พอใจมาก พอใจ หรือ ไม 
พอใจ (ตอบเพียงขอเดียว) โดยทําทั้ง 
9 ขอ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

5 ความพึงพอใจตอผลการ 
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวมมากนอยเพียงใด 

: ผูตอบมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
มากนอยเพียงใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินในแตละระดับความพึงพอใจ
มีจํานวนเทาใด 

 
 
 

 
 
 
 



84 

3.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

 3.5.1 วัตถุประสงคของแบบ 
  เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เกี่ยวของตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
 3.4.2 ประโยชน 
  เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นําไปใชเปนเครื่องเมืองในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในแตละยุทธศาสตร 
 3.4.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมลู 
  เก็บขอมูลจากประชาชน และผูเกี่ยวของเพื่อประเมินองคกรในแตละป  
 3.4.4 องคประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
แตละยุทธศาสตรประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวนคือ  
  ยุทธศาสตร………………………  
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  - เพศ 
  - อายุ 
  - การศึกษา 
  - อาชีพหลัก 
  สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 
  2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 
  3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
  4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
  5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
  7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
  8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
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สวนยุทธศาสตร………………………......................................................………………………………........ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ (1)   ชาย (2)   หญิง 
2. อายุ (1)   ต่ํากวา 20 ป (2)   20 – 30 ป (3)   31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป (5)   51 – 60 ป (6)   มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)   อนุปริญญา หรือเทียบเทา
  (4)   ปริญญาตรี (5)   สูงกวาปริญญาตรี (6)   อื่น ๆ  
4. อาชีพหลัก (1)   รับราชการ (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)   รับจาง (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
  (7)   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................. 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาดาน
…... ...............................โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานเทาใด 

    
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2)   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)   มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  
5)   การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)   การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)   ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
8)   ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
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 3.5.5 คําอธิบายแบบ 
 

ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

 ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ทําการประเมิน 

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 

 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 เพศ : ผูตอบเปนเพศใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินเปนเพศชายและเพศหญิงเปน
จํานวนเทาใด  
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 

 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 อายุ : ผูตอบมีอายุอยูในชวงใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบประเมิน
มีอายุในแตละกลุมเปนจํานวนเทาใด  
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 

 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 

3 การศึกษา : ผูตอบมีการศึกษาในระดับใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินมีระดับการศึกษาในแตละกลุม
เปนจํานวนเทาใด  
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 

 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 

4 อาชีพหลัก : ผูตอบมีอาชีพหลักคือ อาชีพใด 

วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ : - 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ

ประเมินมีอาชีพหลักในแตละกลุมเปน
จํานวนรอยละเทาใด 
หนวยวัด : คะแนน 0-10 คะแนน 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธีการวัด/สูตรการคํานวณ :  

5 ความพึงพอใจตอผลการ 
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ในการพัฒนาดาน............
โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทาน
จะใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของทานเทาใด 

: ใหผูตอบใหคะแนนความพึงพอใจใน 
การดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในยทุธศาสตรที่ทําการประเมิน  
โดยใหมีคะแนนเต็มเทากับ 10 คะแนน 

เกณฑในการพิจารณา : เปนคาคะแนน 
0 – 10 ในแตละประเด็นการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




