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บทท่ี  1 
บทน า 

 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง           
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่ างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล
กระโทก  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน    จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ               
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ                   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ             
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล                 
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่ าด้ วยการจัดท าแผนพัฒนา                 
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  พ.ศ .  ๒๕๔๘   องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจึ งต้ องมี เครื่ องมือที่ ส าคัญ                               
ในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร   เพ่ือให้ผล                  
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส่  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ              
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2558   อบต.กระโทก หน้า 2 
 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ที่  68 /๒๕๕8              
ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.
๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

๑. นายอัด  หมู่เกษม       ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก เป็น กรรมการ 
       ๒. นายสมพงษ์  แฝกกระโทก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  กรรมการ 
       ๓. นายสุดธี  ค้อนกระโทก  ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.กระโทก  กรรมการ 
       ๔. นายบุญช่วย  พ่ึงกระโทก      ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
       ๕. นายวิโรจน์  วนิชชากร      ต าแหน่ง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
       6. นางเพ็ญแข  ตลอดนอก      ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     กรรมการ 
       ๗. นางรุ่งเรือง  นิยมมา  ต าแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
       ๘. นายธรรณพ  นิลสลับ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา   กรรมการ 
       ๙. นางทิพย์สุดา  พวงพอก      ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด   กรรมการ 
       ๑๐. นายเลิศ  แปะกระโทก  ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

               ๑๑. นายสมหวัง  นามกระโทก  ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ               
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

               (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
               (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

     องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ที่ 107/๒๕๕8  ลง
วันที่  27 กุมภาพันธ์  ๒๕๕8   เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘             ข้อ ๒๘ ประกอบด้วย 

(๑)  นายบุญช่วย  พ่ึงกระโทก                    ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายอัด  หมู่เกษม                  กรรมการ/เลขานุการ 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา         
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจ  ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปี ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล    

(Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย                 

มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า

กิจกรรม    ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปีอาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาสามปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผล
การติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ได้ก าหนดกรอบ 
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นรายไตรมาส   ดังนี้ 

(๑)   ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)    
(๒)   ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
(๓)   ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มิถุนายน) 
(๔)   ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)  

        โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวมและให้รายงานครั้งที่ ๑ ภายในเดือน
สิงหาคมและครั้งที่  ๒  ภายในเดือนธันวาคม   โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการ                  
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   มีศักยภาพที่จะสามารถด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ                
จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอแล้ วเสนอ
รายงานต่อผู้บริหาร   เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน   อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบว่าได้ด าเนินการ
น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่      และบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๑ การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. แบบติดตามแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๒  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน แบบที่  ๓  คือ 
3.1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
 
ค าช้ีแจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงาน          
ทุก ๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก     อ าเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.   มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

4.   มีการจัดตั้งคณะสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.   มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
      การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น   (SWOT)  เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา 

       ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

        ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.   มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.   มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.   มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.   มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.   มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.   มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.   มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลกการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ                  
3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาส ท่ี 1 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่     …………… 

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

 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี  
 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี   1   
พ.ศ. 2550 

ปีท่ี  2    
พ.ศ. 2551 

ปีท่ี 3    
พ.ศ. 2552 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

         
         
         
         
         
         

                 รวม         

 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่   1  พ.ศ.   2550 ปีที่  2   พ.ศ.  2551 ปีที่ 3   พ.ศ.  2552 รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

         
         
         
         
         
         

                 รวม         

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ……………………….. 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             
             
             
             
             
             
             
             
             รวม             

 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี ………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

       
       

       
       
       
       
       
       
       

รวม       
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี…………………….. 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ ในระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

      
      
      
      
      
      
      
                      รวม      

 
 

ส่วนที่  4  ปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………… 
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ค าช้ีแจง  :   แบบ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา… 
2. วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน  …………………………………………………. 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  …………………………………… 
2. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู ่
ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   

รวม   

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
3. ความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่    ……………………………………………………………………………………………… 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 
ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ค าช้ีแจง :  แบบ3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดย
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(7) อ่ืน ๆ 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
   

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ     

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

    ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์……………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง     
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4)  41-50 ปี  (5)  51-60 ปี   (6) มากกว่า  60 ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก   (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

(8) อ่ืน ๆ 
  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้าน…………………………………………………………โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะไห้คะแนนองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใดภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

   

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 

 
 

 

 

แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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บทท่ี  2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
วิสัยทัศน์  ของอบต.กระโทก 

“สุขภาพดี  การศึกษาทั่วถึง  เกษตรกรรมยั่งยืน  ยึดวิถีชาวพุทธ  น าการพัฒนา” 
 
พันธกิจ  ของอบต.กระโทก 
 ๑. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของท้องถิ่น 
 ๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. สนับสนุนการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
 ๖. บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๗. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๘. ส่งเสริมให้เป็นต าบลสุขภาพดี 10 ตัวชี้วัด 
 ๙. สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ของอบต.กระโทก 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอบต. 
 3. เพื่อเพ่ิมรายได้และเศรษฐกิจให้ชุมชน 
 4. เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคงอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 5. การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวก  รวดเร็ว และเสมอภาค 
 6. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 7. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐโดยเท่าเทียมกัน 
 8. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 9. เพื่อส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม 
 10. เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.กระโทก  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   
๘  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึก  อบรมสัมมนา กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว 
และนันทนาการ 
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๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๓. ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
๕. การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
๖. การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารการจัดการที่ดี 
๒. ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
๓. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๔. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
กลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
๒. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
๔. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
๕. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
๗. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
๘. พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ การดูแล รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
๒. การก าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะระดับอ าเภอ 
๓. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 
๔. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๕. การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด พลังงาน 
๖. การปลุกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการ อนุรักษ์และส่งเสริมการ

ค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
๗. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 2558   อบต.กระโทก หน้า 15 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์  การลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุง  บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
3. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอ่ืน 
4. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
5. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
6. การสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
7. การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การจัดการศึกษา 
๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการกับการ ศึกษาศาสนา 
      วัฒนธรรมท้องถิ่น 

         ๑.๒  ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
                พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๒. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาส และ ผู้ติดเชื้อ HIV  จัด
ให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬา นานาชาติ 
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ ทางน้ า 
๕. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและการ ควบคุมโรคติดต่อ/ 

โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
๖. การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
๗. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชน 
๘. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ น้ าแก้จน 
กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ าในท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ าคลองน้ า และ
การกระจายการใช้ประโยชน์ 

๒. ก่อสร้างระบบแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
๓. การพัฒนาลุ่มน้ า  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ การเพ่ิมผลผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
๒. การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
๓. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๔. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์ แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
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บทท่ี  3   
 
 

 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

 
 

มี 
การด าเนินการ 

ไม่มี 
การด าเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูล   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถิ่นโดยตนเอง 
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บทท่ี  4   
 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล             
การด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
2.  รายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 

(1) ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3) ไตรมาสที่  3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี  1   

พ.ศ. 2558 
ปีท่ี  2    

พ.ศ. 2559 
ปีท่ี  3    

พ.ศ. 2560 
รวม 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยว 4 300,000 3 270,000 3 270,000 10 840,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การบรหิารราชการ 
ตามหลักการบริหารบา้นเมืองท่ี 

39 5,122,000 28 5,177,000 28 4,677,000 95 14,976,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างความ 
สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา 
ปัญหาความยากจน 

14 1,320,000 9 250,000 10 270,000 33 1,840,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 160,000 5 160,000 5 160,000 15 480,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

72 22,667,150 39 7,654,500 26 6,363,000 137 36,684,650 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างสังคม 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกนั 
อย่างมีความสุข 

92 12,742,500 92 8,006,000 85 7,336,000 269 28,084,500 

ยุทธศาสตร์ที่  7  น้ าแก้จน 11 1,422,900 8 2,289,000 13 5,979,800 32 9,691,700 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนา 
เกษตรอินทรีย ์

10 585,000 8 300,000 3 110,000 21 995,000 

รวม 247 44,319,550 192 24,106,500 173 25,165,800 612 93,591,850 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2558 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 50.00   2 50.00 - - - - 4 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 16 41.03   23 58.97 - - - - 39 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 4 28.57   10 71.43 - - - - 14 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1 20.00   4 80.00 - - - - 5 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 29 40.28   43 59.72 - - - - 72 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 36 39.13   56 60.87 - - - - 92 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 4 36.36   7 63.64 - - - - 11 ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 2 20.00   8 80.00 - - - - 10 ๑๐๐ 

รวม 94 38.06   153 61.94 - - - - 247 ๑๐๐ 

 
 
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2558 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 119,300 - 119,300 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 870,832.22 - 870,832.22 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 64,377 - 64,377 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 675 - 675 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 2,257,660 689,248 2,946,908 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 2,026,163.34 - 2,026,163.34 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 - 357,714 357,714 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 26,814 - 26,814 
             รวม 5,365,821.56 1,046,962 6,412,783.56 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2558 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ไดร้บั 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ / - - 1,174,400 1,170,400 
โครงการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ / - - 4,602,300 4,509,000 
โครงการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดฯ / - - 35,000 21,000 
โครงการผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด / - - 25,000 15,000 
โครงการปรับปรุงงานเสริมผิว Asphalticฯ ม.5 / - - 600,000 590,000 
โครงการเงินเดือนครูศูนย์เด็กฯ / - - 255,880 255,880 
โครงการค่าตอบแทนครูศูนย์เด็กฯ / - - 119,900 119,900 
โครงการค่าเงินประกันสังคม / - - 5,450 5,450 
ค่าวัสดุการศึกษา / - - 56,100 56,100 
                      รวม   - 6,874,030 6,742,730 

 
7. รายละเอียดโครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการในปี  2558 

ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา 

๑.โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ปรางค์พะโค  
(นั่งกินเข่า-เล่าหนหลัง-สู่วิถีคนกระโทก) 

99,465 

การท่องเที่ยว 2.โครงการมัคคุเทศก์น้อยน าเที่ยวปรางค์พะโค 19,835 
รวม จ านวน  2  โครงการ 119,300 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลฯ 209,372 
การบริหาร 2.โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 4,576 
ราชการตาม 3.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 10,953.22 
หลักการบริหาร 4.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18,813 
บ้านเมืองที่ดี 5.โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป 19,902 
 6.โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม 12,042 
 7.โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 13,082 
 8.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอ าเภอโชคชัย 4,000 
 9.โครงการปรับปรุงป้อมยาม เพ่ือใช้เป็นจุดพักสายตรวจ 179,000 
 10.โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจ าปี 2558 16,692 
 11.โครงการปรับปรุงศูนย์สามวัย อบต.กระโทก 74,700 

 12.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,200 
 13.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กระโทก 93,000 
 14.โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 18,000 

 15.โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณท่ีท าการอบต.กระโทก 99,000 
 16.โครงการจัดท าป้ายชื่อหมู่บ้านและป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ 92,500 
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ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

รวม จ านวน  16  โครงการ 870,832.22 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กนักเรียนการท าไอศกรีมแท่งโบราณ 9,932 
เสริมสร้าง 2.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป 27,000 
ความสามารถ 3.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน 6,563 
ทางเศรษฐกิจ 4.โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 20,882 
และบรรเทาปัญหา   
ความยากจน   

รวม จ านวน 4  โครงการ 64,377 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 675 
การอนุรักษ์และ   
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

  

รวม จ านวน  1  โครงการ 675 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1.โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยบ้านนายแข ม.11 36,200 
การพัฒนา 2.โครงการวางท่อระบายน้ า  สายเลียบถนน  ระหว่างบ้านนางเที่ยวถึง ม.10 46,700 
ด้านโครงสร้าง 3.โครงการวางท่อระบายน้ า จากท านบหมวดเฉลิม (คลองตะคุ) ม.11 16,800 
พ้ืนฐาน 4.โครงการวางท่อระบายน้ าท านบนายเลิศ (คลองตะคุ) ม.11 26,000 
 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชื่นฤทัย 3 ม.13 60,700 

 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สายรอบสระหนองคล้า 196,000 
 7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้านนางน้อย ม.11 20,560 
 8.โครงการขยายไหล่ถนนพร้อมวางท่อ ม.10 บริเวณบ้านนางเสงี่ยมถึงท่อลอด 107,000 
 9.โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโคกกระสังข์ ม.4 65,400 
 10.โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโพธิ์เงิน ม.6 สายเลียบคลองชลประทาน 81,300 

 11.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยปูแอสฟัสติกคอนกรีต  ม.10 685,000 
 12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อ ม.9 จ านวน 2 ซอย 228,000 
 13.โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านพะโค ม.5 179,700 
 14.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านหนองคล้า ม.2  สายหนองสรวง 77,570 
 15.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านดอนใหญ่ ม.3  

สายเลียบคลองชลประทานจากสระนายจงถึงนานายข า 
87,850 

 16.โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านดอนใหญ่ ม.3 สายเข้าวัดบ้านดอน 88,785 
 17.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านพะโค ม.5 สายคลองวังไผ่ฝั่งตะวันออก 75,327 
 18.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านชะอม ม.8 สายดอนละกอ (ช่วงที่ 2) 87,850 
 19.โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโบสถ์ ม.9 สายบ่อกระโดน 93,364 
 20.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ ม.10 สายเลียบคลองชลประทาน 

ถึงซอยเข้าหนองอีก๋อม 
50,186 
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ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา 

21.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปรางค์พะโค ม.11 ซอยเหมืองไส้ไก่คลอง
ช้างตาย 

89,345 

ด้านโครงสร้าง 22.โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเข้าวัดโบสถ์ (ฝั่งซ้าย) บ้านชะอม ม.8 38,971 
พ้ืนฐาน 23.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค  

ซอยเหมืองไส้ไก่คลองช้างตาย 
8,400 

 24.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ท่ี 10) บ้านใหม่ สายเลียบคลอง
ชลประทาน 4l  

64,400 

 25.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ท่ี 11) บ้านปรางค์พะโค   
(เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายคลองสาย 1R-2R จากถนนด าถึงนานายเชิด) 

91,500 

 26.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ท่ี 8) บ้านชะอม (สายดอนละกอ) 98,000 
 27.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (หมู่ท่ี 5) บ้านพะโค  

(สายคลองตะคุฝั่งตะวันออก) 
98,000 

 28.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.3 ซอยบ้านนายทองดี 63,000 
 29.โครงการจัดจ้างท าชุดสัญญาณไฟกระพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์  

ม.3,ม.5,ม.10 
85,000 

รวม จ านวน  29  โครงการ 2,946,908 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การสร้างสังคมให้ 

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ของอบต.กระโทก 

97,712 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะน าโรค 32,600 
และอยู่ร่วมกัน 3.โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 33,400 
อย่างมีความสุข 4.โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 19,132 
 5.โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ประชาชน 49,412 
 6. โครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ  (ปรางค์พะโคมินิมาราธอน  ครั้งที่ 2) 57,838 
 7.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 75,000 
 8.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 
 9.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๒๕๕8 57,680 
 ๑0.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 14,335 
 ๑1.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 95,030 
 ๑2.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 12,575 
 13.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 49,805 
 14.อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค,โรงเรียนบ้านดอน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก     

     (โครงการอาหารกลางวัน) 
574,540 

 15.อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค ,โรงเรียนบ้านดอน 
     (โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กและเยาวชน) 

30,000 

 16.อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค ,โรงเรียนบ้านดอน 
    (โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชน) 

20,000 

 17.อุดหนุนโรงเรียนวัดพะโค , โรงเรียนบ้านดอน 
     (โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเด็กและเยาวชน) 

 
20,000 

 18.อุดหนุนวัดโบสถ์คงคาล้อม (โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา) 50,000 
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ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560) 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 19.อุดหนุนวัดโบสถ์คงคาล้อม (โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน) 30,000 
การสร้างสังคมให้ 20.อุดหนุนวัดพะโค (โครงการอบรมศีลธรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม) 12,000 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 21.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 21,997 
และอยู่ร่วมกัน 22.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 21,987 
อย่างมีความสุข 23.โครงการอบต.กระโทกสะอาด น่าอยู่ น่ามอง น่าท างาน 8,866 
 24.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 95,332 
 25.โครงการธนาคารขยะ 17,132 
 26.โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 9,720 
 27.โครงการติดตั้งราวจับส าหรับผู้พิการ บริเวณหน้าที่ท าการอบต.กระโทก 15,420 
 28.โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000 
 29.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 2,854 
 30.โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4,632 
 31.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 7,240 
 32.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนวัดพะโค,

โรงเรียนบ้านดอน 
259,422.34 

 33.โครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558) 

50,000 

 34.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 
 35.โครงการก่อสร้างบ้านคนจน 92,500 
 36.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ 27,000 

รวม จ านวน  36  โครงการ 2,026,163.34 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 1.โครงการขุดลอกคลองสาระเทศ บ้านพะโค ม.5 88,785 
น้ าแก้จน 2.โครงการขุดลอกสระหนองแฟ๊บ บ้านโบสถ์ ม.9 92,429 

 3.โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์  บ้านใหม่  ม.10   
จากบ้านนายชล  จิตรครบุรี-คอกหมู 

84,000 

 4.โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นคลองโพธิ์เหนือ บ้านปรางค์พะโค ม.11 92,500 
รวม จ านวน   4   โครงการ 357,714 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาเกษตร 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม 

11,982 

อินทรีย์ 2.โครงการเกษตรปลอดสารสร้างงานสร้างรายได้ 14,832 
รวม จ านวน   2   โครงการ 26,814 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  94  โครงการ 6,412,783.56 
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8. ตารางสรุปการด าเนินงานการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่บรรจ ุ
ในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.

๒๕๕8-๒๕60 

โครงการ 
ที่น าเข้า

ข้อบัญญัติ 
ปี ๒๕๕8 

โครงการ 
ทีด่ าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ที่บรรจุในแผนพัฒนา 
สามปี  

พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60 
1.การพัฒนาการท่องเที่ยว 4 2 2 0.81 
2.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 39 16 16 6.48 
3.เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

14 4 4 1.62 

4.การอนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุอย่างยั่งยนื 

5 1 1 0.40 

5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 72 20 29 11.74 
6.การสร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุข 

92 36 36 14.57 

๗.น้ าแก้จน 11 0 4 1.62 
๘.การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 10 2 2 0.81 

รวม 247 81 94 38.06 

: โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60    จ านวน   247   โครงการ 
: โครงการที่น าเข้าข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕8    จ านวน   81  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  32.79  ของโครงการ   

     ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 
: โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  94   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  38.06  ของโครงการ   

     ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 
 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  มีจ านวนมากเกินไป  ซึ่งเกินศักยภาพของอบต.ที่จะ

ด าเนินการได้ท้ังหมด  
๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาอบต.  
 3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประชาชนให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านไม่ดีเท่าที่ควร 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระโทก 
            1. ควรจัดท าแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.  ให้มากที่สุด 
          2. การเสนอโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน  ควรเรียงล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นเร่งด่วนและ
โครงการที่เสนอควรเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันที 
            3. ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมอย่างอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือให้ประชาชนเกิดความสนใจมาร่วม
ประชุมประชาคมจ านวนมาก 

4. ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 
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บทท่ี  5 
 
 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
3. วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน    27    พฤศจิกายน  2558 
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2558 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยว 4 2 
2. การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 39 16 
3. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 14 4 
4. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
อย่างยั่งยืน 

5 1 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 72 29 
6. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 92 36 
7. น้ าแก้จน 11 4 
8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 10 2 

รวม 247 94 
 
 

 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4.   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 1.06% 49.73% 49.20% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 1.06% 55.05% 43.88% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 3.46% 53.99% 42.55% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 
ให้ประชาชนทราบ 

4.52% 61.17% 34.31% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 15.69% 53.99% 30.32% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.13% 60.11% 37.77% 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

1.60% 59.31% 39.10% 

8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 2.39% 52.93% 44.68% 
ภาพรวม 3.99% 55.78% 40.23% 

 
 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่    1   การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.4 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.4 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.3 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.1 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.3 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.3 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.2 
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4) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     

 
 

ยุทธศาสตร์ที่    2   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.4 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.2 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.2 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.8 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.5 
 
 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     
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ยุทธศาสตร์ที่    3   การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
5) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.4 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.4 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.2 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.0 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.5 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.4 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.3 
  

 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     

 
ยุทธศาสตร์ที่    4   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
6) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.2 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.1 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.3 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.1 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.4 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.4 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.3 

ภาพรวม 8.2 
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 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     

 
 

ยุทธศาสตร์ที่    5   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.4 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.6 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.2 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.1 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.7 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.5 
 
 

 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     
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ยุทธศาสตร์ที่    6   การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
8) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.6 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.7 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.6 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.3 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.7 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.9 

ภาพรวม 8.6 
 
 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     

 

ยุทธศาสตร์ที่    7   น้ าแก้จน 
9) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.7 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.4 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.3 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.0 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.5 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.6 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.6 

ภาพรวม 8.4 
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 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     

 
 
ยุทธศาสตร์ที่    8   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
10) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 8.5 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.3 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.0 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.6 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.8 
8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.9 

ภาพรวม 8.5 
 
 
 

 2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัด 
หน่วย ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินงาน 
(จ านวน) 

หลังด าเนินงาน 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1.     
2.     
3.     
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ค าชี้แจง :  แบบที ่3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม     
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น    
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

 

 

 

แบบท่ี 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสรมิสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลอย่างย่ังยืน  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
 
 

 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่  7   น้ าแก้จน 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย   หญิง     

2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี     31-40 ปี 

    41-50 ปี    51-60 ปี     มากกว่า  60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ 

4.  อาชีพหลัก     รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา     เกษตรกร 

  อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกในการพัฒนา          
ด้านการท่องเที่ยว   โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

    ในภาพรวม 
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ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


