
สวนที่  ๑                                                                                               

บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ 

กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพ่ือทำหนาที่ในการกำหนด

แนวทางวิธีการในการติดตามแประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกลาวจะดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใตขอกำหนด

ขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได และใหคณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือนำเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 

ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย

ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

การติดตาม  จะเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการดำเนินงาน ปญหาที่กำลังเผชิญอยู

และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีการติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานให

ลุลวง คาใชจายสูงเกินกวาที่กำหนด กลุมเปาหมายหลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน 

การประเมินผล  เปนสิ่งจำเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลและแผนงาน จะเปนขอบงช้ี

วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนงานที่ไดดำเนินการไปแลวน้ันใหผลเปน

อยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปน

ขอมูลยอนกลับ ที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใชใน

การปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ

ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เช่ือถือได 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

ดังน้ี 

๑.๑ ใหทุกหนวยงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ ที่หนวยงานรับผิดชอบ 

๑.๒ ใหติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ ขณะปฏิบัติงานพรอมช้ีแจงอุปสรรคให

ผูบังคับบัญชาทราบ 

๒. การประเมินผลใหเจาของโครงการและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

รวมประเมินผลการดำเนินงานโครงการแลวเสนอตอผูบริหารทองถิ่น 
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๓. ผูบริหารทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาทองถิ่นและ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น แลวประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ

โดยทั่วกัน 

 

 

 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลอีเซ สามารถใชการติดตามและประเมนิผล เปนประโยชนตอการ

บริหารงานของทองถิ่นไดหลายแนวทาง กลาวคือ 

๑. จัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือไม 

๒. ไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ การประเมินผลจะแสดงให

เห็นถึงการปฏิบัติงานของกองตางๆ วาไดตามเปาหมายตัวช้ีวัด ที่ผูบริหารกำหนดไวหรือไม 

๓. ช้ีใหเห็นโอกาสที่ลดคาใชจาย หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ประเมินผลแสดงคาใชจายสูง

กวาเปาหมาย หรือคาเฉลี่ยขององคการบริหารสวนตำบลอ่ืนๆ ก็แสดงใหเห็นวาองคการบริหารสวนตำบลอีเซ มี

โอกาสที่จะลดคาใชจายขององคการบริหารสวนตำบลอีเซลง คาใชจายที่ลดลงน้ีจะเปนประโยชนตอองคการ

บรหิารสวนตำบลในการบริหารงานทางดานอ่ืนตอไป 

๔. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผล

ตอเน่ืองจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหรือหัวหนางาน สามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและ

ตัวช้ีวัดที่กำหนด ก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนพิเศษ 

 

 

------------------------------------------------------- 
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สวนที่   ๒ 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 

   องค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ  ได้กําหนดแนวทางการพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบล  

ประจําปี พ.ศ. 25๖๐  โดยวางแนวทางใหส้อดคล้องกบัแนวทางการพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบล และ

เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน  ตลอดจนปัญหาของท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบนั ทัง้ได้กําหนดแผนงาน/

โครงการในแผนพฒันาในปี พ.ศ.๒๕๖๐  รวม  ๒๕๗  โครงการ  งบประมาณ  65,417,700  บาท  โดยแยก

ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาตามตาราง ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 

จาํนวนโครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ   จาํนวน  รอ้ยละของ 

ทีด่าํเนินการ 
 ของโครงการ

ทัง้หมด  งบประมาณ งบประมาณ 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ๑๓๕ ๕๒.๕๒   56,345,700 ๘๖.๑๔ 

2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 3๒ ๑๒.๔๕       2,882,000  ๔.๔๐ 

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตาม

แนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ๑๙ ๗.๓๙      1,900,000 ๒.๙๐ 

๔.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม 

จารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
๑๘ ๗.๐๐ 870,000 ๑.๓๓ 

๕.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม 1๘ ๗.๐๐        ๘20,000  

๑.๒๕ 

๖.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม 

และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
๒๑ ๘.๑๗ 1,530,000 ๒.๓๔ 

๗.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบรหิารจดัการองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
1๔ ๕.๔๔ 1,070,000 ๑.๖๔ 

รวมทัง้ส้ิน ๒๕๗ ๑๐๐ 65,417,700 ๑๐๐ 
 

จากตาราง  พบวา่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  ไดก้าํหนดแผนงาน/โครงการในการดาํเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ ประจําปี พ.ศ. 25๖๐ รวม ๒๕๗  โครงการ แยกเป็น 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ร้อยละ  ๕๒.๕๒  รองลงมายทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิ

คุณภาพชีวติ ร้อยละ ๑๒.๔๕  ยุทธศาสตร์การพฒันาการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย ร้อยละ  ๘.๑๗  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ร้อยละ ๗.๓๙  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณีและภูมปัิญญาท้องถิน่, 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากนัที่ ร้อยละ  ๗.๐๐  

และยทุธศาสตรก์ารพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ร้อยละ ๕.๔๔ ตามลาํดบั 
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ในด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณ รวม  ๖๕,๔๑๗,๗๐๐  บาท แยกเป็น ยุทธศาสตรก์าร

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ร้อยละ ๘๖.๑๔  รองลงมายุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ร้อย

ละ ๔.๔๐  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ร้อยละ ๒.๙๐  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ ๒.๓๔  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ร้อยละ  ๑.๖๔  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น

ศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาท้องถิน่ ร้อยละ 1.๓๓  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ร้อยละ ๑.๒๕  ตามลาํดบั 

 

ความสำคญัของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล

ปอนกลับเก่ียวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาที่กำลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให

ลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กำหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการ

ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ/

กิจกรรม  การประเมิน  คือ  การตรวจสอบผลการดเนินงานในระหวางที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การ

ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผล  เปนสิ่งจำเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินแผนงานจะ

เปนการบงช้ีวาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร  อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนงานที่ไดดำเนินการไป

แลวน้ันใหผลเปนเชนไร  นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม  ซึ่งผลที่ไดจาการติดตามและ

ประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

ตอไป 

 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

  ๑. การจัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลวากิจกรรมใดไดใชทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ

ของประชาชนหรือไม 

  ๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน  การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของสวนตางๆ  วาเปนไปตามเปาหมายตัวช้ีวัดที่ผูบริหารกำหนดไวหรือไม 

  ๓. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจาหนาที่  ซึ่งเปนผล

ตอเน่ืองจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถาผูบริหารหนวยงานสามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวช้ีวัด

ที่กำหนดก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

  ๑. เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

  ๒. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

  ๓. เพ่ือรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลอีเซ และแกไข

ปญหาไดตรงกับปญหาที่เกิดขึ้น 

  ๔. เพ่ือใชเปนขอแนะนำผูบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปตอๆ ไป 

 

 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่น  ขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ  

ประกอบดวยกระบวนการประเมินผลลัพธ  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 

  การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและ

กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณน้ัน  วาสามารถเปนไป

ตามเปาหมายที่ ต้ังไวไดหรือไม  เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสูการบรรลุแผนที่กำหนดไวได  เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดำเนินงาน ไดแก 

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ  ซึ่งประกอบไปดวย  การติดตามการดำเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใชจายงบประมาณ  การติดตาม

โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น  เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงคที่กำหนดไว  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก  แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ

ตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลอีเซในภาพรวม  ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของตอผลการ

ดำเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว  

อีกทั้งการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 

 

การกำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม  ทั้งน้ี  กำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแลว

เสร็จและสรุปเปนรายไตรมาส  และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
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พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหา

วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย

อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผงัขัน้ตอนการดำเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลอีเซ                

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดแนวทาง วธีิในการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 

ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

แผนพฒันา องค์การ

บริหารส่วนตําบลอเีซ 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e – plan 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ

วางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e- plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน 

  ทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตำบลอีเซ  ไดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลที่ไดรับมอบหมาย

ทำการบันทึกขอมูลดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว  เมื่อขอมูลถูกบันทึกในระบบ ผลการดำเนินงานก็จะปรากฏที่เมนู

รายงาน ซึ่งเปนการติดตามประเมินผลแผนดวยระบบ e – plan น้ันเอง  

   

 

 

รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินต่อนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลอเีซ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการพฒันา

องค์การบริหารส่วนตําบล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้

ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกนัโดยอย่างน้อยปี

ละสองคร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกปี  ท้ังนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผย     

ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วนั 
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คาํช้ีแจง :  แบบที ่๑ เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่                  

โดยจะทาํการประเมนิและรายงานทุกครัง้ หลงัจากทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชแ้ผน

ยทุธศาสตรแ์ลว้  

 แบบท่ี ๑   การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร
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ช่ือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ อาํเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ จงัหวดัศรีสะ

เกษ 

 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ 

ดาํเนินงาน 

ไม่มีการ 

  ดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรมการพฒันาท้องถ่ิน   

1  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  

2.  มกีารจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  

3.  มกีารจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ √  

4.  มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  

5.  มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  

6.  มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณารา่งแผน

ยทุธศาสตร ์          .    การพฒันา 

√  

ส่วนท่ี 2  การจดัทาํแผนการพฒันาท้องถ่ิน   

7.  มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาสาํคญัของทอ้งถิน่มาจดัทาํฐานขอ้มลู √  

8.  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัทาํแผน √  

9.  มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT) เพือ่ประเมนิสถานภาพการ

พฒันา       .    ทอ้งถิน่ 

√  

10. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั

ศกัยภาพ          .    ของทอ้งถิน่ 

√  

11. มกีารกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร ์ .     จงัหวดั 

√  

12. มกีารกาํหนดจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื √  

13. มกีารกาํหนดเป้าหมายเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ √  

14. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา √  

15. มกีารกาํหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั √  

16. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา √  

17. มกีารจดัทาํบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร ์ √  

18. มกีารกาํหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยทุธศาสตร ์ √  

19. มกีารทบทวนแผนยทุธศาสตรห์รอืไม ่ √  

 

 

   แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
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คําชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อตดิตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร ์โดยมกีําหนดระยะเวลาในการตดิตาม

และรายงานผลการดาํเนินงานทุกๆ 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่สิน้สุดการดาํเนินงานในเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม หรอื

ไตรมาสที ่1 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1.  ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ อาํเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ จงัหวดั

ศรีสะเกษ 

2. รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที ่

(1)  ไตรมาสที ่ 1  (ตุลาคม – ธนัวาคม)  (2)  ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มนีาคม) 

(3).  ไตรมาสที ่ 3  (เมษายน – มถุินายน)            (4)  ไตรมาสที ่ 4 (กรกฎาคม – 

กนัยายน) 

     

 

 

 

 

คาํชีแ้จง  :  แบบที ่3/1  เป็นแบบประเมนิตนเอง  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระเมนิผลการดาํเนินงานของ              

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรท์ีก่าํหนดไวแ้ละมกีาํหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครัง้                     

หลงัสิน้สดุปีงบประมาณ 
 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1.  ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีเซ อาํเภอโพธ์ิศรีสวุรรณ จงัหวดั

ศรีสะเกษ 

2.  วนั/เดอืน/ปี ทีร่ายงาน 
 

ส่วนท่ี 2  ยทุธศาสตรแ์ละโครงการในปี 25๖๐ 

3.  ยทุธศาสตรแ์ละจาํนวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนและจาํนวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

ยทุธศาสตร ์
จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ใน

แผน 

จาํนวนโครงการท่ีได้

ปฏิบติั 

1.การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ๑๓๕ ๑๑ 

2.การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ ๓๒ ๑๐ 

3.การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ๑๙ ๒ 

    แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดาํเนินงานตาม
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4.การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 
๑๘ ๓ 

5.การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว การกฬีาและนนัทนาการ ๑๘ ๔ 

6.การพฒันาการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 
๒๑ ๖ 

7.การพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๑๔ ๖ 

รวม ๒๕๗ ๔๒ 

 

ส่วนท่ี 3  ผลการดาํเนินงาน 

1. ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 

ประเดน็ พอใจ

มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1). มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในโครงการ/กจิกรรม  ๑๖.๐๐ ๘๐.๐๐ ๔.๐๐ 

2)  มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๑๘.๐๐ ๘๓.๐๐ ๙.๐๐ 

3)  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/

กจิกรรม 

๑๒.๐๐ ๘๕.๐๐ ๓.๐๐ 

4)  มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ ๑๕.๐๐ ๗๔.๐๐ ๑๑.๐๐ 

5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๘.๐๐ ๗๑.๐๐ ๒๑.๐๐ 

6)  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๑๓.๐๐ ๘๒.๐๐ ๕.๐๐ 

7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ

ประชาชน 

๘.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘.๐๐ 

8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ๑๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๙.๐๐ 

9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๑๓.๐๐ ๗๘.๐๐ ๙.๐๐ 
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สวนที่  ๓ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนนิงาน 

   มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รวมทั้งสิ้น  ๒๕๗  

โครงการ  จำนวนงบประมาณ  65,417,700 บาท (หกสิบหาลานสี่แสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ซึ่งจาก

การสังเกตจะพบวา  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) มีการดำเนินการและใหความสำคัญใน

สวนของยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มากเปนอันดับ  ๑ 

 

ผลการดำเนินการตามแผนป ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร โครงการ

ตาม

แผนพัฒนา

ป ๒๕๖๐ 

โครงการ

ตาม

ขอบัญญัติ 

ป ๒๕๖๐ 

รวมโครงการที่

ดำเนนิการทั้งสิ้น 

(ต.ค.๕๙ – ต.ค. ๖๐) 

โครงการที่ไมได

ดำเนนิการตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

จำนวน จำนวน จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

๑. การพฒันาดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

๑๓๕ ๑๒ ๑๑ ๔.๒๘ ๑๒๔ ๔๘.๒๔ 

๒. การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพชวีติ 
๓๒ ๑๑ ๑๐ ๓.๘๙ ๑๒ ๔.๖๖ 

3. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

๑๙ ๓ ๒ ๐.๗๗ ๑๗ ๖.๖๑ 

4. การพฒันาดา้นศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม จารตี

ประเพณี และภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

๑๘ ๘ ๓ ๑.๑๖ ๑๕ ๕.๘๓ 

5 .  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 

การกฬีาและนนัทนาการ 

๑๘ ๘ ๔ ๑.๕๕ ๑๔ ๕.๔๔ 

6. การพฒันาการจดัระเบยีบ

ชุ มชน /สังคม  และรักษ า

ความสงบเรยีบรอ้ย 

๒๑ ๑๐ ๖ ๒.๓๓ ๑๕ ๕.๘๓ 

7 .ก ารพัฒ น าบ ริห า ร

จัดการองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

๑๔ ๗ ๖ ๒.๓๓ ๘ ๓.๑๒ 

รวม ๒๕๗ ๕๙ ๔๒ ๑๖.๓๔ ๒๐๕ ๗๙.๗๖ 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ                               

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  จำนวน  ๒๕๗  โครงการ 

๒. โครงการที่ดำเนินการตามขอบัญญัติ  จำนวน   ๕๙   โครงการ 

๓. โครงการที่ดำเนินการหวง (ต.ค.๕๙ – ต.ค. ๖๐) จำนวน  ๔๒  โครงการ (จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน  ๒๕๗  โครงการ)  คิดเปนรอยละ ๑๖.๓๔ 

๔. โครงการที่ไมไดดำเนินการ  จำนวน  ๒๐๕  โครงการ (จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 

๒๕๖๐  จำนวน  ๒๕๗  โครงการ)  คิดเปนรอยละ  ๗๙.๗๖ 

 

ผลการดำเนนิงานหวง(ต.ค. ๕๙ – ต.ค. ๖๐) ปงบประมาณ ๒๕๖๐  (ดานโครงการพัฒนา) 

ปงบประมาณ จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาสามป แผนการดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรมทีด่ำเนนิการ

ตามขอบัญญติัฯ 

๒๕๖๐ ๒๕๗ ๖๐ ๔๒ 

 

รายงานโครงการที่ดำเนินการในหวง(ต.ค. ๕๙ – ต.ค. ๖๐) ปงบประมาณ ๒๕๖๐  ดังนี้ 

อบต.อีเซ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลงที่มา 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ สายบา้นแปะ หมูท่ี ่๔ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๕๕,๐๐๐) 

๒. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ สายบา้นอเีซ หมูท่ี ่๗ ไป กศน.ตาํบล

อเีซ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๑๑๗,๐๐๐) 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ สายบา้นอเีซ หมูท่ี ่๗ ไปบา้นพระ หมู่

ที ่๒ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๑๔๓,๐๐๐) 

๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิ กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ
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เหลก็ สายบา้นหนองหนกั หมูท่ี ่๖ (๑๑๖,๐๐๐) 

๕. โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกสายบา้น

อรุณรงัส ีหมู่ที ่๑๑ ไปคลองแฝก 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๒๘๓,๐๐๐) 

๖. โครงการปรบัปรุงถนนดนิ สายบา้นแสง 

หมูท่ี ่๑ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๒๘๓,๐๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.อีเซ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลงที่มา 

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๗. โครงการปรบัปรุงถนนดนิ สายบา้นอเีซ 

หมูท่ี ่๗ ไปคลองแฝก 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๑๐๔,๐๐๐) 

๘. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็ สายบา้นแสง หมูท่ี ่๑ ไปบา้นหอ่ง

เปือย หมูท่ี ่๘ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๒๙๗,๐๐๐) 

๙. โครงการก่อสรา้งเสาธงชาตพิรอ้มฐาน

คอนกรตี อบต.อเีซ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๕๘,๐๐๐) 

๑๐. โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.

บา้นแปะ หมูท่ี ่๔ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๒๒๖,๐๐๐) 

๑๑. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมคลองสง่น้ํา 

บา้นหอ่งเปือย หมูท่ี ่๘ 

กองชา่ง ขอ้บญัญตั ิ

(๖,๐๐๐) 

อบต.อีเซ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

แหลงที่มา 

การพฒันาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1. เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ กองสวสัดกิารฯ อุดหนุนเฉพาะกจิ 

(๔,๐๓๓,๒๐๐) 

๒. เบีย้ยงัชพีคนพกิาร กองสวสัดกิารฯ อุดหนุนเฉพาะกจิ 

(๑,๑๔๒,๔๐๐) 

๓. เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ กองสวสัดกิารฯ อุดหนุนเฉพาะกจิ 

(๑๘,๐๐๐) 



17 
 

๔. การใหค้วามสงเคราะหช์ว่ยเหลอืผูย้ากไร้

และผูด้อ้ยโอกาส คนแก่ คนชรา 

กองสวสัดกิารฯ ขอ้บญัญตั ิ

(๕๐,๐๐๐) 

๕. สง่เสรมิและสนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่

โรงเรยีนในเขตพืน้ทีต่าํบล 2 แหง่ ศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 4 แหง่ 

กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ

(๕๔๗,๕๐๐) 

๖. การจดักจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ กองการศกึษาฯ ขอ้บญัญตั ิ

(๕๐,๐๐๐) 

๗. อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอโพธิศ์รี

สวุรรณตามโครงการบรจิาคโลหติ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๙,๐๐๐) 

๘. โครงการควบคุม และป้องกนัโรคระบาด 

หรอืโรคตดิตอ่อื่นๆ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๑๒๐,๐๐๐) 

๙. คา่วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืบรกิารทาง

การแพทยต์ลอดจนครุภณัฑอ์ื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๑๐,๐๐๐) 

๑๐. อุดหนุนโครงการบรจิาคโลหติ สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๙,๐๐๐) 

 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. สนบัสนุนโครงการเกีย่วกบัเศรษฐกจิ

พอเพยีงตามแนวพระราชดาํร ิ

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๑๐๐,๐๐๐) 

๒. โครงการตดิตามทบทวนประเมนิผล

หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๕๐,๐๐๐) 

อบต.อีเซ หนวยงานรบัผิดชอบ แหลงที่มา 

การพัฒนาดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงาน

กตัญูผูสูงอายุ ตำบลอีเซ 

กองการศึกษา ขอบัญญัติ 

(๖๐,๐๐๐) 

๒.โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา กองการศึกษา ขอบัญญัติ 

(๒๐,๐๐๐) 

๓.อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมกาชาด

และการออกรานนิทรรศการในเทศกาลปใหมสี่

เผาไท 

สำนักปลัด ขอบัญญัติ 

(๒๐,๐๐๐) 

อบต.อีเซ หนวยงานรบัผิดชอบ แหลงที่มา 

การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียว และนันทนาการ 

๑. โครงการสง่เสรมิการจดัการขยะมลูฝอย สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ
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ในครวัเรอืนและชุมชน (๕๐,๐๐๐) 

๒. อุดหนุนโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้ สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๓๘,๐๐๐) 

๓. โครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลมวลชน 

“อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณคพั” 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๓๐,๐๐๐) 

๔. โครงการแขง่ขนักฬีามวลชนตาํบลอเีซ 

ตา้นภยัยาเสพตดิ 

กองการศกึษา ขอ้บญัญตั ิ

(๘๐,๐๐๐) 

การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรียบร้อย 

๑. โครงการจดัตัง้ศนูยอ์าํนวยความสะดวก

และปลอดภยัทางถนนชว่งเทศกาล 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๔๐,๐๐๐) 

๒. โครงการบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน

(๑๖๖๙) ศนูยก์ูช้พี อบต.อเีซ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๓๒๐,๐๐๐) 

๓. โครงการประชาคมออกใหป้ระชาชนได้

เสนอปัญหาและความตอ้งการ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๓๐,๐๐๐) 

๔. โครงการจดัซือ้ จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ใน

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๒๐,๐๐๐) 

๕. โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV 

ตาํบลอเีซ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๒๐๐,๐๐๐) 

๖. อุดหนุนโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพตดิ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๒๐,๐๐๐) 

 

 

 

 

อบต.อีเซ หนวยงานรบัผิดชอบ แหลงที่มา 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑. โครงการเทดิทลูและธาํรงไวซ้ึง่สถาบนั

หลกัตลอดจนการจดังานวนัรฐัพธิ ีหรอืวนั

สาํคญัหลกัของชาต ิศาสนา และ

พระมหากษตัรยิ ์

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๒๐,๐๐๐) 

๒. อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอโพธิศ์รี

สวุรรณ ตามโครงการจดังานวนัปิยมหาราช  

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๕,๐๐๐) 

๓. โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูาน

ดา้นการบรหิารจดัการของบุคลากร ผูนํ้า

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๓๐๐,๐๐๐) 
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หมูบ่า้น ผูนํ้าองคก์รภาคประชาชน สมาชกิ 

อบต. พนกังาน ผูบ้รหิาร 

๔. โครงการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑใ์น

สาํนกังานตลอดจนสิง่อาํนวยความสะดวกใน

การปฏบิตังิาน 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๑๕๐,๐๐๐) 

๕. อุดหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอโพธิศ์รี

สวุรรณ ตามโครงการจดังานสมเดจ็พระนาง

เจา้พระบรมราชนีินาถ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

(๑๐,๐๐๐) 

๖. อุดหนุน ทต.โดด โครงการบรหิารจดัการ

ศนูยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซือ้จดัจา้งฯ 

สาํนกัปลดั ขอ้บญัญตั ิ

รวมทัง้ส้ิน  ๔๒  โครงการ 

 

สวนที่ ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

      โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป ๒๕๖๐ 

โครงการ ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ

เสร็จแลว 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไปแลว 

๑.ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมูท่ี ่10 บา้นจมะ ตาํบลอเีซ ตาม

แบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน้ํา องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ 

จงัหวดัศรสีะเกษ 

 √  2,367,900 ๕๑๘,๓๒๐ 

๒. ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่า้น แบบผวิดนิ

ขนาดกลาง หมูท่ี ่12 บา้นโนน ตาํบลอเีซ 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรพัยากรน้ํา องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ อาํเภอโพธิศ์รสีวุรรณ 

จงัหวดัศรสีะเกษ 

 √  2,367,900 ๕๑๘,๓๒๐ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลอีเซ  ไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป ๒๕๖๐  จำนวน  ๒  

โครงการ  เปนเงินทั้งสิ้น  ๔,๗๓๕,๘๐๐  บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน) เบิกจายไปแลว 

๑,๐๓๖,๖๔๐ บาท 

 

 

สวนที ่ ๔  ปญหาแลอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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 ๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคม  ยังมีนอยไมสามารถสะทอนปญหา  ความตองการของ

คนสวนใหญได 

 ๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีจำนวนมาก ซึ่งไมสามารถ

ดำเนินการไดตามที่ไดต้ังโครงการ/กิจกรรมไว 

 ๓. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด  ไมเพียงพอกับการพัฒนาและทันตอความตองการ

ของประชาชน จึงทำใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรือแกไขปญหาเปนไปอยางลาชา 

 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

 ๑. อบต. ควรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูและเขาใจ เก่ียวกับการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นเพ่ือสราง

ความเขมแข็งใหกับทองถิ่น 

 ๒. สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการเขามามีสวนรวมและเสนอปญหา  ความตองการอยาง

แทจริงของหมูบานในการนำปญหาและความตองการบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 

 ๓. สรางความเขาใจใหกับผู เขารวมประชาคม  ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม  ใหสอดคลองกับ

งบประมาณที่ อบต.ไดรับการจัดสรร  เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะ

ดำเนินการจะทำใหการบริหารน้ันเกิดความลมเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. น้ันเอง 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเห็นวา  การดำเนินโครงการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอทองถิ่นอยาง

แทจริงอยูที่การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวน  ในการรวมคิดรวมทำ 

รวมกันรับผิดชอบ  โดย อบต.เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมีสวนรวมดังกลาว  และการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารของทางราชการควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง  เพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชนและความเจริญกาวหนาของทองถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
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คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กำหนดไว  และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปละ ๒ ครั้ง ภายใน

เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

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

สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

๒. วัน/เดือน/ปที่รายงาน ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตร และโครงการในป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๓. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐) และจำนวนโครงการที่ได

ปฏิบัติ 
 

 

 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 

จำนวน

โครงการที่

ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนา 

(พ.ศ.๒๕๕๙) 

จำนวนโครงการที่

ไดปฏิบัติ 

๑. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ๑๓๕ ๑๑ 

๒. การพฒันาดา้นสง่เสรมิคุณภาพชวีติ ๓๒ ๑๐ 

3. การพฒันาดา้นเศรษฐกจิฐานรากตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ๑๙ ๒ 

4. การพฒันาดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ 
๑๘ ๓ 

5. การพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว การกฬีาและนนัทนาการ ๑๘ ๔ 

6. การพฒันาการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ๒๑ ๖ 

7.การพฒันาบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๑๔ ๖ 

รวม ๒๕๗ ๔๒ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 ยุทธศาสตรและโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ป พ.ศ.๒๕๖๐) 

จำนวน  ๒๕๗  โครงการ แตโครงการที่ปฏิบัติไดจริง จำนวน  ๔๒  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๑๖.๓๔  แสดงวา

องคการบริหารสวนตำบลอีเซสามารถดำเนินการไดตามแผนฯ รอยละ ๑๖.๓๔ 
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สวนที่ ๔                                                                                            

การประเมินความพึงพอใจ 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จำนวนผูกรอก

แบบสอบถาม จำนวน  ๑๐๐  คน  คิดเปนรอยละของผูกรอกแบบสอบถามไดดังน้ี 

สวนที่ ๑ ขอมลูทั่วไป 

๑. เพศ  

เพศ จำนวน คิดเปนรอยละ 

ชาย ๖๐ ๖๐.๐๐ 

หญิง ๔๐ ๔๐.๐๐ 

 

๒. อายุ        

ชวงอาย ุ จำนวน คิดเปนรอยละ 

ต่ำกวา ๒๐ ป ๔ ๔.๐๐ 

อายุ ๒๐ – ๓๐ ป ๑๒ ๑๒.๐๐ 

     อายุ ๓๑ – ๔๐ ป  ๒๐ ๒๐.๐๐ 

อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ๒๔ ๒๔.๐๐ 

อายุ ๕๑ – ๖๐ ป ๒๔ ๑๒.๐๐ 

มากกวา ๖๐ ป ๑๖ ๑๖.๐๐ 

 

๓. การศึกษา 

การศึกษา จำนวน คิดเปนรอยละ 

ประถมศึกษา ๖๐ ๖๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาหรอืเทียบเทา ๒๘ ๒๘.๐๐ 

อนุปริญญา หรือเทียบเทา ๘ ๘.๐๐ 

ปริญญาตร ี ๔ ๔.๐๐ 

สูงกวาปริญญาตร ี - - 

อ่ืนๆ - - 

 

๔. อาชีพหลัก 

กลุมอาชีพ จำนวน คิดเปนรอยละ 

รับราชการ - - 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ - - 
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คาขาย-ธุรกิจสวนตัว ๔ ๔.๐๐ 

รับจาง ๘ ๘.๐๐ 

นักเรียน นักศกึษา ๘ ๘.๐๐ 

เกษตร ๘๐ ๘๐.๐๐ 

อ่ืนๆ ระบุ.......... - - 

๕. ความพึงพอใจตอผลการดำเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ 

คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๙๒ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.๙๖ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๐ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๘.๐๘ 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๔ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๘.๐๘ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๘๔ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๗.๗๖ 

ภาพรวม ๗.๙๑ 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากแบบสำรวจความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลอีเซในภาพรวม ซึ่งไดจากการใช

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายที่เก่ียวของ  จำนวน  ๑๐๐  ชุด  พบว่ามคีวามพึง่พอใจดา้นมกีาร

รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ และดานการดำเนินงานเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดมากที่สุดรอยละ ๘.๐๘ รองลงมาดานการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม รอยละ ๗.๙๖ และความพึงพอใจรวม รอยละ ๗.๙๑ 

 

๖. ผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๕๒ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.๗๒ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.๕๒ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๗.๖๘ 
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5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๕๒ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๗.๖๘ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๗๖ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๗.๖๐ 

ภาพรวม ๗.๖๒ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 

 ความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยการใชแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจ  โดยมีคะแนนความพึงพอใจดานโครงสรางพื้นฐาน มีคะแนนความพึงพอใจ รอยละ ๗.๖๒  

และมีขอเสนอแนะอยากใหดำเนินการโครงการใหตรงกับความตองการของประชาชนและมีมาตรฐานในการ

ดำเนินงาน 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๖๐ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.๖๘ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.๖๐ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๗.๘๐ 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๗๖ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๗.๔๘ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๘๐ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๗.๖๔ 

ภาพรวม ๗.๖๗ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 ความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินการดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยการใชแบบสอบถาม

ประเมินความพึงพอใจ มีคะแนนความพึงพอใจดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต มีคะแนนความพึงพอใจ รอยละ 

๗.๖๗  และมีขอเสนอแนะอยากใหสงเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย  

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 



26 
 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๐ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.๙๒ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๘.๐๐ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๘.๐๐ 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๖๘ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๗.๖๐ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๘๘ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๗.๗๖ 

ภาพรวม ๗.๘๓ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 ความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินการดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนความพึงพอใจ รอยละ ๗.๘๓  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๘ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๔ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๐ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๗.๗๖ 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๓๒ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๗.๗๒ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๗๖ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๗.๗๖ 

ภาพรวม ๗.๗๓ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 
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 ความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินการดานการพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น  โดยการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ดานการพัฒนาศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีคะแนนความพึงพอใจ รอยละ ๗.๗๓ 

  

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม การทองเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๘ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๐ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.๔๘ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๗.๘๐ 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๔๘ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๗.๕๒ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๖๔ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๗.๗๖ 

ภาพรวม ๗.๖๗ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 ความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม การทองเที่ยว การกีฬา และ

นันทนาการ โดยการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม การทองเที่ยว การ

กีฬา และนันทนาการ มีคะแนนความพึงพอใจ รอยละ ๗.๖๗  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๗.๖๐ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๗.๓๖ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๗.๒๘ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๗.๖๔ 
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5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๔๔ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๗.๖๐ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๖๐ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๗.๓๖ 

ภาพรวม ๗.๔๘ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 ความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินการดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษา

ความสงบเรียบรอย โดยการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/

สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย มีคะแนนความพึงพอใจ รอยละ ๗.๔๘ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 

1.  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการเสนอโครงการ/กจิกรรม ๘.๒๐ 

2. การประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม ๘.๑๒ 

3. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็ในโครงการ/กจิกรรม ๘.๑๖ 

4. มกีารรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กจิกรรม ใหป้ระชาชนทราบ ๘.๑๒ 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม ๗.๘๔ 

6. การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนด ๗.๙๖ 

7. ผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

๗.๙๒ 

8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม  ๘.๐๔ 

ภาพรวม ๘.๐๕ 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 ความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น โดยการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มีคะแนนความพึงพอใจ รอยละ ๘.๐๕ 

 

 

 

 

 

     ส่วนท่ี  ๕ 
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การนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

องค์ประกอบ ประกอบด้วย กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล ระเบยีบ วธิใีนการ

ตดิตามและประเมนิผล และกาํหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ เป็นการตดิตามและประเมนิผลความสอดคลอ้งและ

ความสาํเรจ็ของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และการตดิตามและประเมนิผล

โครงการพฒันาทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดด้ําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ

พฒันาที่สอดคล้องกบัพนัธกจิ ซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กําหนด

หรอืไม ่และโครงการพฒันานัน้ประสบความสาํเรจ็ตามกรอบการประเมนิในระดบัใด โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ร่วมประชุมเพือ่กาหนดกรอบ

แนวทาง และวธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา และประเมนิผลโครงการพฒันา

ตามทีไ่ดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

5.1.1 การกาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์าร

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ดงัน้ี 

1) ความสอดคลอ้ง (Relevance) ของยทุธศาสตร ์แผน และกลยทุธท์ีก่าํหนด 

2) ความพอเพยีง (Adequacy) ของทรพัยากร เพือ่การดาเนินการของหน่วยงาน 

3) ความกา้วหน้า (Progress) กจิกรรมทีก่าํหนดไวต้ามแผน โดยมกีารตดิตามผล(Monitoring) 

4) ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลผลติกบัทรพัยากรที่ใช้โดยมี

การประเมนิประสทิธภิาพ (Efficiency Evaluation) 

5) ประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นการศกึษาถงึผลทีไ่ดร้บั (Effect) 

6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทํา

กจิกรรมทีม่ตี่อกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บับรกิาร และการประเมนิผลผลติทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรม 

7) การประเมนิผลกระทบเป็นการศกึษาผลทีไ่ดร้บัรวมยอด (Overall Effect) 

ขัน้ตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและ

ประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบ แนวทางและวธิกีารที่

กําหนด โดยสามารถตดิตามและประเมนิผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ขัน้ตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและ

ประเมนิผลโครงการพฒันา ตามกรอบ แนวทางและวธิกีารกําหนด โดยสามารถตดิตามและประเมนิผลได้

ตัง้แต่ก่อนเริม่โครงการพฒันาตามแผนดาํเนินงานจนสิน้สดุโครงการ 

ขัน้ตอนท่ี 4 รายงานและเสนอความเหน็ชอบซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพฒันาต่อผู้บรหิาร
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ทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ นําเสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มประกาศผลการ

ตดิตามและประเมนิผลใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายใน

เดอืนตลุาคมของทุกปี 

ขัน้ตอนท่ี 5 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ อาจให้ความเหน็ชอบหรอื

ขอ้เสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ และโครงการพฒันาต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถิน่ได ้

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ อาจนําแนวทางทัง้หมดที่กําหนด มาใช้

หรอือาจเลอืกใชใ้นบางแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน่ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมนิความสอดคล้องและความสามารถวดัความสําเรจ็หรอื

ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทัง้น้ี  ขึ้นอยู่กับ

คณะกรรมการฯ จะพจิารณา 

การกาํหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล 

การกําหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลกําหนด

ห้วงเวลาในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ โดยคํานึงถงึความเหมาะสมในแต่ละโครงการ ทัง้น้ี ควร

กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมนิผล อย่างน้อยโครงการละ 1 ครัง้ และประเมนิผลโครงการใน

ภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ แลว้รายงานผลและเสนอความคดิเหน็ ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล

ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ และประกาศ 

ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนการพฒันาให้ประชาชนทราบโดยทัว่กนั อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ ภายใน

เดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
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ตารางแสดงห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผูป้ระเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูป้ระเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คกก. ติดตาม

และประเมินผล

แผนพฒันา

ท้องถ่ินตาํบลอี

เซ 

1. ใช้แบบรายงาน 

แบบ ท่ี 2 แบบติดตาม 

ผลการดาเนินงานของ 

อปท. รายไตรมาส 

(3 เดือน) 

2. ฝ่ายติดตามและ

ประเมินผล สรปุ 

การดาํเนินการติดตาม 

ตามข้อ 1 

3. รายงานผลและเสนอ 

ความเหน็ซ่ึงได้จากการ 

ติดตามต่อผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน เพ่ือเสนอต่อ 

สภาท้องถ่ิน คกก. 

พฒันาท้องถ่ิน และ 

ประกาศผลการติดตาม 

ให้ประชาชนทราบปีละ 

๒  ค รั ้ง  ภ า ย ใ น เดื อ น

เม ษ า ย น แ ล ะ ภ า ย ใ น

เดือนตลุาคมของทุกปี 

ทุกๆ ๖ เดือน คกก. ติดตาม

และประเมินผล

แผนพฒันา

ท้องถ่ินตาํบลอี

เซ 

1. ใช้แบบรายงาน แบบท่ี 

1 การกาํกบัการจดัทาํ

แผนยทุธศาสตรข์อง 

อปท. 

2. ฝ่ายติดตามและ

ประเมินผล สรปุการ

ดาํเนินการประเมินผล

ตาม 

ข้อ 1 

3. การใช้แบบรายงาน 

- แบบรายงานท่ี 3/1 และ 

ประเมินผล การ

ดาํเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร ์

- แบบรายงานท่ี 3/2 แบบ 

ประเมินความพึงพอใจ

ต่อการดาํเนินงานของ 

อปท. ในภาพรวม 

- แบบรายงานท่ี 3/3 แบบ 

ประเมินความพึงพอใจ

ต่อการดาํเนินงานของ 

อปท. ในแต่ละ

ยทุธศาสตร ์เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล 

4. ฝ่ายติดตามและ

ประเมินผลการ

เมื่อ อปท. 

ประกาศใช้ 

แผนฯ 
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ดาํเนินการประเมินผล

ตาม ข้อ 3 

5. รายงานผลและเสนอ 

ความเหน็ซ่ึงได้จากการ 

ประเมินผลต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ินเพ่ือเสนอต่อสภา

ท้องถ่ิน คกก.พฒันา

ท้องถ่ินและประกาศผล

การประเมินผลให้

ประชาชน 

ทราบปีละ ๒ ครัง้ 

ภายในเดือนเมษายน

และภายในเดือนตลุาคม

ของทุกปี (ปิดประกาศ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 

30 วนั) 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ หมวด 6 การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ขอ้ 28, ขอ้ 29, ขอ้ 30 และขอ้ 31 

ขอ้ 28 ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ประกอบดว้ย 

(1) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสามคน 

(2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน 

(3) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน 

(4) หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจาํนวนสองคน 

(5) ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจาํนวนสองคน 

โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ และกรรมการอกีหน่ึง

คนทําหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ้ 28 ใหม้วีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และ

อาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้
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ขอ้ 29 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี 

(1) กาํหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

(2) ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิาร

ทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวนั นับแต่วนั

รายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่สามสบิวนั โดยอย่าง

น้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทางานเพือ่ชว่ยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจมอบให้หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกดําเนินการหรอืร่วม

ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาได ้โดยมขี ัน้ตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจดัทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและ

รายละเอยีดของงานทีจ่ะมอบหมายใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกดาํเนินการ เพือ่เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(2) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัขิอ้กาํหนด ขอบขา่ยและรายละเอยีดของงาน 

(3) หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกดาํเนินการหรอืรว่มดาํเนินการตดิตามและประเมนิผล 

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดาํเนินการซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล เพือ่

ประเมนิผลการรายงานผล เสนอความเหน็ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(5) ผูบ้รหิารท้องถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผย

ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคม

ของทุกปี 

ขอ้ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อใหก้ารบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิน่สอดคล้องกบัแนวนโยบายของรฐั กระทรวงมหาดไทยอาจจดัให้มกีารติดตามและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดต้ามความเหมาะสม 

 

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

วธิกีารตดิตามและประเมนิผล ตามแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ ได้ใช้

แบบการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่าได้มกีารดําเนินการเป็นไป

ตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไวห้รอืไม ่โดยใชแ้บบประเมนิ ดงัน้ี 

1. แบบที ่1 การช่วยกํากบัการจดัทําแผนยุทธศาสตรข์ององค์การบรหิารส่วนตําบลอเีซ เพื่อจะได้

ประเมนิการดําเนินงานของคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ว่าดําเนินการตรงกนัทุกขัน้ตอนมากน้อยเพยีงใด 

อยา่งไร 
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2. แบบที่ 2 ติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ เพื่อจะได้ติดตาม

ความก้าวหน้าการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ รายไตรมาส ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้

กาํหนดไว ้โดยดาํเนินการตดิตามใน 2 ประเดน็ คอื 

(1) การตดิตามผลการดาํเนินงาน และการเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนดาํเนินงาน 

(2) ผลการดาํเนินงานและการเบกิจา่ยงบประมาณตามโครงการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนทัว่ไปกรณี

เรง่ดว่น 

3. แบบที่ 3/1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ เพื่อประเมินผลการ

ดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ ตามแผนยุทธศาสตรท์ีไ่ดก้ําหนดไว ้โดยดาํเนินการประเมนิใน 

3 สว่น คอื 

(1) ความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซในภาพรวม 

(2) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งในแต่ละยทุธศาสตร ์

(3) การเปลีย่นแปลงของชมุชนตามตวัชีว้ดัทีเ่ลอืก 

แบบที่ 3/2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซใน

ภาพรวม เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของประชาชน ผูเ้กีย่วขอ้งต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลอเีซในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 ประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดาเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้รบัทราบความพงึพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวขอ้งต่อผลการดําเนินงานขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบลอเีซ ในแต่ละยทุธศาสตร ์

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ  

  การติดตามและประเมนิผลโครงการตามแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ เป็นการ

ติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลอีเซ โดย

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลอเีซ เป็นผูด้าํเนินการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ ซึง่ประกอบดว้ยสาระสาํคญั 3 บท ไดแ้ก่  
 

บทท่ี 1 กล่าวถงึความเป็นมาและความสาํคญั วตัถุประสงค ์ ขอบเขต ระเบยีบวธิกีารกรอบแนวคดิ

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ 

เน่ืองจากแผนพฒันาฯ เป็นเครื่องมอืสาํคญัทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะใชเ้ป็นตวักําหนดทศิทางในการ

พฒันาภายใต้กรอบยุทธศาสตร ์นโยบายของผูบ้รหิารทีแ่ถลงไวต้่อสภาฯ และอํานาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมาย

กําหนด โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในตําบลอเีซ ทีม่ตี่อผลการดําเนินงาน

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซในภาพรวม และในประเดน็ยทุธศาสตร ์ซึง่คาดวา่จะไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี  
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  1. ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ    

 2. ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบรหิารงานขององค์การบรหิาร         

สว่นตาํบลอเีซ  

  3. ได้รบัทราบขอ้มูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผู้ใช้บรกิาร เพื่อนําเสนอฝ่าย

บรหิารในการพิจารณา ปรบัปรุง แก้ไข หรอืใช้เป็นแนวทางในการพฒันาท้องถิ่นให้เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีต่่อไป  

  4. เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ สรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้ง

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ) ภาคประชาชน อนัจะนําไปสู่การพฒันา

ประชาธปิไตยแบบมสี่วนร่วม (Participatory Democracy) ทีป่ระชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได ้

อกีทัง้ยงัเป็นกระบวนการหน่ึงของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance)  
 

  บทท่ี 2 กล่าวถงึเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามและประเมนิผล ประกอบไปดว้ย  

  1. วสิยัทศัน์การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  

  ๒. ภารกจิหลกั หรอืพนัธกจิการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  

  ๓. จุดมุง่หมายในการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลอเีซ  

  ๔. นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

  5. คู่มอืการตดิตามและประเมนิผลการจดัทําและแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัขิององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  

ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 

บทท่ี 4 กล่าวถงึวธิดีาํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลอเีซ เป็น

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลอีเซ ในภาพรวมในประเด็นแต่ละ

ยทุธศาสตร ์ตามแผนการดาํเนินงาน โดยใชแ้บบประเมนิ ดงัน้ี  
 

แบบท่ี ๑ : เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัทําแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โดย จะทําการประเมินและรายงานทุกครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผน

ยทุธศาสตรแ์ลว้  
 

แบบท่ี ๒ : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร ์โดยมกีําหนดระยะเวลา ในการตดิตาม

และรายงานผลการดาํเนินงาน  
 

แบบท่ี ๓/๑ : เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ

องคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามยุทธศาสตรท์ีก่ําหนดไว ้และมกีําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครัง้ 

ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี  

 

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