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สวนที่ 4
การติดตามประเมินผลโครงการ
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริ หาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลต าบลแม่ คา ที่ ได้ รั บการแต่ง ตั้ งตาม
ระเบียบ ฯ ต้องกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ฯ และการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่คา และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่คา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ คาและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตาบลแม่คา ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผน
ติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการ
ทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผัง
ขั้นตอนได้ ดังนี้
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แผนผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
เทศบาลตาบลแม่คา

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลแม่คา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
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4.1.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการ ที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุ ณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
4.2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
4.2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนิน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน
ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลแม่คา ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดาเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามโครงการ/
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กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลแม่คาในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
ซึ่งเทศบาลตาบลแม่คา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กาหนดห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดาเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานให้ผู้ บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แล้ว
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
เทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
4.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการนาข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ ยุติการดาเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลมีดังนี้
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................................................................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มี
การดาเนินงาน

ไม่มี
การเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) โดยมีกาหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่คา
2. รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและคุณค่าทางสังคม
4. ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการส่งเสริมการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

ปีที่ 1 พ.ศ. 2560
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปีที่ 2 พ.ศ. 2561
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปีที่ 3 พ.ศ. 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
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4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
จานวน

1. ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
คุณค่าทางสังคม
4. ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุขและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
จานวน

ร้อยละ

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน

ร้อยละ
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบปกติ
จานวนเงิน
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ

1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจน
และคุณค่าทางสังคม
4. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บานาญรายเดือน
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตรครู
โครงการจัดการศึกษา ฯ
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
ประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก
เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก
ค่าวัสดุการศึกษา
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสมทบพัฒนาประเทศ
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมผู้เรียน
ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่คา
(แม่คาสบเปินราษฎร์นุกูล)
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ค่าครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลแม่คา
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจน
และคุณค่าทางสังคม
4. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ได้
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ปฏิบัติ
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คาในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คา
ในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
คาชี้แจง : 1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คา
2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย x หน้าคาตอบที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความพึงพอใจในผล
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คาและข้อคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
3. ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่สาคัญในการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่คา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1) ชาย

2. อายุ

(1) ต่ากว่า 20 ปี

(2) 20 - 30 ปี

(3) 31 - 40 ปี

(4) 41 - 50 ปี

(5) 51 - 60 ปี

(6) มากกว่า 60 ปี

(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่น ๆ

(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6) เกษตรกร

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(4) ปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(4) รับจ้าง

(2) หญิง

(7) อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คา
2.1 สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและ
คุณค่าทางสังคม
4. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

คะแนนความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
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2.2 สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและ
คุณค่าทางสังคม
4. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ภาพรวม
2.3 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4 มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
-

คะแนนความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
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2.4 สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4 มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คาในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คา
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
คาชี้แจง : 1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คา
2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทาเครื่องหมาย x หน้าคาตอบที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและความพึงพอใจในผล
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คาและข้อคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
3. ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่สาคัญในการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่คา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) ต่ากว่า 20 ปี

(2) 20 - 30 ปี

(3) 31 - 40 ปี

(4) 41 - 50 ปี

(5) 51 - 60 ปี

(6) มากกว่า 60 ปี

(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่น ๆ

(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(5) นักเรียนนักศึกษา

(6) เกษตรกร

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา
(4) ปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ
(4) รับจ้าง

(7) อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลแม่คา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพัฒนา
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4 มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

คะแนนความพึงพอใจ

ระดับความ
พึงพอใจ
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ เพิ่ม/ลด
(จานวน)
(จานวน)

