
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

ส่วนที ่๕ 

การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 

๕.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 ๕.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค 

๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาช นในเรื่องการจัดท า

งบประมาณ  การใชจ้่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

ก ากับการบรหิารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารทอ้งถิ่น   เพ่ือให้ผูบ้ ริหารทอ้งถิ่นเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน

ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทัง้นีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย

กวา่สามสิบวัน  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบรหิารส่วนต าบล       

น้ าบอ่หลวง   ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบยีบฯ   ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา องค์การบรหิารส่วนต าบล   โดยให้มีการประชุมก าหนดแ นวทาง  วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กจิกรรมที่ด าเนินงาน   เพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณของ องค์การบรหิารส่วนต าบล และใชแ้บบประเมินความพงึพอใจต่อการ

ด าเนินงานของ องค์การบรหิารส่วนต าบล   ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ  และการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ให้สอดคล้องกับปัญหา   ความต้องการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพืน้ที่

และสถานการณภ์ายนอก   จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน าองค์การบรหิารส่วนต าบล        

น้ าบอ่หลวง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ขึน้ และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  

เพ่ือนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล   คณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในเขต

องค์การบรหิารส่วนต าบลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  
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ปัจจุบันก ารติดต ามและประเมินผลนับว่ ามีคว ามส าคัญและจ าเป็นต่อก าร

บรหิารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่

ผ่านมา วา่มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง

แทจ้ริง องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภ าระหน้าที่ที่จะตอ้งให้

การบรกิารแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถงึประสิทธิภ าพ  

ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผา่นมาอีกด้วย  
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมินผล 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๑.๒  แนวทาง... 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการพัฒนา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง 

ภายในเดอืนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย

กว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนนิการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล  

อบต.น้ าบ่อหลวง 
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๕.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒน า เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในก ารปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถงึ  กจิกรรมภายในโครงการซึ่งถูก

ออกแบบม าเพ่ือให้ข้อมูลปอ้นกลับเกี่ยวกับก ารด าเนินโครงก าร /กจิกรรม  ปัญห าที่ก าลังเผชิญอยู่   

ประสิทธิภ าพของวิธีก ารด าเนินง านให้ลุล่วง   ค่า ใชจ้่ ายโครงก าร /กจิกรรม สูงเกินกว่ าที่ก าหนดไว้   

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงก าร/กจิกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่ าที่ควรจะเป็น   เกิดปัญหาใน

การควบคุมคุณภ าพของการด าเนินง าน  เสียเวล าในการตรวจสอบคว ามขัดแย้งในก ารปฏิบัติง านภายใน

หน่วยงานหรือระหว่ างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จ ากโครงการ/กจิกรรม   การประเมินผล  

คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการหรือภายหลังท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จ

สิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบง่ช้ี

ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีก ารปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น

ให้ผลเป็นอย่ างไร   น าไปสู่คว ามส าเร็จต ามแผนง านที่ก าหนดไว้หรือไม่   ซึ่งผลที่ได้จ ากการติดตามและ

ประเมินผลถอืว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่ส ามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในก ารจัดท าแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นต่อไป  
 

๕.๒  ระเบยีบ  วิธกีารและเครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

   ๕.๒.๑  ระเบยีบที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘   ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน

ที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจ านวน

สองคน  หัวหน้าส่วนการบรหิารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุ ฒทิี่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือก

จ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทัง้หมดให้มีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 

 

 

 

/ข้อ  ๒๙… 
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   ข้อ  ๒๙   ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นไว้  ดังนี้ 

   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารทอ้งถิ่น  เพ่ือให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทัง้นีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสิบวัน 

   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

๕.๒.๒  วิธกีารในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทัง้หมดในพื้นที่ข ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นประจ าปี

งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปา้หมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดม

ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้

ในการติดตามผลการด าเนินงา น  ได้แก่  แบบติดตามผลการด า เนินงานของ องค์การบรหิารส่วนต าบล       

น้ าบอ่หลวง   ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ /กจิกรรมและการเปลี่ยนแปลง

โครงการ /กจิกรรม  การติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ /กจิกรรมที่ได้รับเงนิอุดหนุน

เฉพาะกจิ  ตลอดจน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็น

การตรวจสอบผลที่เกดิขึน้จริงเมื่อด าเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

ไว้  โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลก าร

ด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง ในภาพรวม  ความพงึพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการ

ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่

ก าหนดไว้  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์การบรหิารส่ วนต าบลน้ าบอ่หลวง   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล    มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
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๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ /กจิกรรม  โดยค านงึถึงความเหมาะสมของแต่ ละโครงการ /กจิกรรม  ทัง้นี ้ก าหนดให้มี

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ /กจิกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น      

รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงานให้ผูบ้รหิารทราบ เมื่อสิน้ปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารทอ้งถิ่น เพ่ือให้ผูบ้รหิารท้องถ่ิน

น าเสนอสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่ วนต าบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกวา่  ๓๐  วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนนิงาน  ดังนี ้

รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 

    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 

๕.๒.๓  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค 

๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประช าชนในเรื่องการจัดท า

งบประมาณ  การใชจ้่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

ก ากับการบรหิารจัดกา รองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป ี และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

ใชง้บประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรง่ใส  

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถงึแม้วา่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบง่ช้ีถงึผลการด าเนินง านที่เกิดขึ้นได้   

ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาทอ้งถิ่นได้  

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

-190- 

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   จึงต้องมีเครื่องมอืที่ส าคัญในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรอืบรรลุเป้าหมายหรือไม่   อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ

ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน    

โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แบบที่...  
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แบบที ่ ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ประกาศใช้

แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนนิการ 

ไม่มีการ

ด าเนนิการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๑  มกีารจัดตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาคมเมืองพิจารณา

ร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท า

ฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มีการวเิคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพ

การพัฒนา อบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ 

ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   

๒.๑๒  มีการจัดท าบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

๒.๑๓  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 

/แบบที่  ๒...   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ      

๖  เดือน 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนทอ้งถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  โดยมี

ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส )  และ ทุกๆ ๖  

เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบอ่หลวง 

๑.๒  รายงานผลการด าเนนิงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนนิงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 

  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสามปี   
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๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน         

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง 

        

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ         

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม

ศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกฬีานันทนาการ  

        

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี 

        

รวมทั้งสิ้น         

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา         
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แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี  ๒๕60 ปี  ๒๕๖1 ปี  ๒๕๖2 รวม 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 

จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน         

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง 
        

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ         

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา และการกฬีา

นันทนาการ 

        

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

กจิการบ้านเมืองที่ดี 
        

รวมทั้งสิ้น         

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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๒.๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  (เฉพาะปี  ๒๕60) 
 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) (เฉพาะป ี ๒๕60)   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕6 

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี  กับ  แผนการด าเนินงาน) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 

ในแผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา

สามป ี

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

 

ร้อยละ 

งบประมาณ 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน       

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 
    

 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ       

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมศาสนา และการกฬีานันทนาการ 
    

 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี        

รวมทั้งสิ้น       

 
 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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๒.๓  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) (เฉพาะป ี๒๕60)   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี  กับ  ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 

ในแผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนาสามปี 

โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการจริง 

ตามเทศบัญญัติ 

 

ร้อยละ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 

ตามเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน       

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 
  

 
   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ       

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมศาสนา และการกฬีานันทนาการ 
  

 
   

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี        

รวมทั้งสิ้น       

 
 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

(ตารางเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน  กับ  ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการจริง 

ตามเทศบัญญัติ 

 

ร้อยละ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 

ตามเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน       

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 
 

  
   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ       

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 
 

  
   

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

  
   

รวมทั้งสิ้น       

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละของแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะป ี ๒๕60)  กับ ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

(ภาพรวมทั้งหมด) 
 

 

๑. แผนพัฒนาสามปี (เฉพาะป ี ๒๕60)   จ านวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท 

ล าดับที่ การด าเนินงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

๑ แผนการด าเนินงาน     

๒ การด าเนินงานจรงิตามเทศบัญญัติ     

 

 

 

๒.  แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  ๒๕60  จ านวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท 

ล าดับที่ การด าเนินงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

๑ การด าเนินงานจรงิตามเทศบัญญัติ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

๓.๑  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายไป 

๑       

๒       

๓       

๔       

๕       

๖       

รวมทั้งสิ้น   

   

ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  ๔.๑  .................................................................................................... 

  ๔.๒  .................................................................................................... 

  ๔.๓  .................................................................................................... 

  ๔.๔  ....................................................................................................  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่

-200- 

 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  

หลังจากสิน้ปีงบประมาณ      

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น                         

๒.๑  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุใน

ข้อบัญญัต ิ

(น าไปปฏบิัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน    

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนอย่าง

ทั่วถึง 

   

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมศาสนา และการกีฬานันทนาการ 

   

๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี    

รวม    

 

 

 

 

/แบบที่  ๓/๒...   

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ องค์การบรหิารส่วนต าบล        

น้ าบ่อหลวงในภาพรวม   

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ องค์การบรหิารส่วนต าบล        

น้ าบ่อหลวง    
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๒ และแบบที่ ๓/๒                

  แบบประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนนิงาน (โครงการ /กจิกรรม)  ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวงในการพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  ตาม

ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   

ค าอธบิาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     

๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 

๒.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  ๒๕  ปี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ปี   

  (   )  ๔๑ – ๖๐  ปี    (   )  มากกวา่  ๖๐  ปี  
 

๓.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเท่า   

  (   )  ปรญิญาตรี            (   )  สูงกว่าปรญิญาตรี  
     

๔.  อาชพี (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 

  (   )  รับจา้ง/เกษตรกร    (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  

         (   )  อื่นๆ  ระบ.ุ............................................... 

ส่วนที่  ๒   การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนนิงาน (โครงการ /กจิกรรม ) ขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลน้ าบ่อหลวงในการพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์และ

ประเด็นการพัฒนา 

ค าอธบิาย  :  ๑.  มีทัง้หมด  5  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  ๙  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 

         ๒.  แต่ละข้อมี  ๑๐  คะแนน           

            ๓.  ให้ผู้ท่ีท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละขอ้ได้ตั้งแต่  ๐ – ๑๐  คะแนน 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖๓) 

 

                                            องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าบ่อหลวง   
อ้าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม ่
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แบบที่  ๓/๒ 

แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวงในภาพรวม 
 

๑.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๒.  มีการประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๕.  มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๙.  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได้    

 

๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กิจกรรม    

๒.  มีการประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่สาธารณะ    

๕.  มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖.  มกีารด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    

๘.  มกีารแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

๙.  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 

 
/แบบที่  ๓/๓... 
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แบบที่  ๓/๓ 

แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

๑. ผลการด าเนนิงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา......................................(๑ – 5) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๒.  มีการประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๕.  มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

๙.  ประโยชนท์ี่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได้    

 

     ๒. การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลอืก 
 

ตัวชี้วัดที่เลอืก หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อน

ด าเนนิการ

(จ านวน) 

หลัง

ด าเนนิการ

(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     

     

     

 
 
 
 

๓.  ผลการ... 
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         ๓.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน    

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนอย่างทั่วถึง    

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรมศาสนา 

และการกีฬานันทนาการ 

   

๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี    

ภาพรวม    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/การประเมิน... 
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การประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   

ค าอธบิาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     

๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 

 

๒.  อายุ (   )  ต่ ากว่า  ๒๕  ปี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ปี   

  (   )  ๔๑ – ๖๐  ปี    (   )  มากกวา่  ๖๐  ปี  

 

๓.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเท่า   

  (   )  ปรญิญาตรี           (   )  สูงกว่าปรญิญาตรี  

     

๔.  อาชพี (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 

  (   )  รับจา้ง/เกษตรกร    (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  

        (   )  อื่นๆ  ระบ.ุ............................................... 

 

ส่วนที่  ๒  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการข ององค์การบรหิารส่วน

ต าบลน้ าบ่อหลวง  ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

ค าอธบิาย  :   ๑.  มีงานบริการที่ต้องการประเมิน  จ านวน ..................... งาน 

  ๒.  ความพงึพอใจในการให้บรกิาร  จ านวน ...................... ด้าน 

  ๒.  มีระดับความพงึพอใจ  ๓  ระดับ (พอมาก / พอใจ / ไม่พอใจ) 

  ๓.  ให้ผู้ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชอ่งระดับความพึงพอใจ    

 

 

 

 

 

 

/งานบริการ... 
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งานบรกิาร ............................................. 

ความพึงพอใจในการให้บริการ  

(ให้ผู้ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจ)    

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    

๑.๑ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว    

๑.๒ ความรวดเร็วในการให้บริการ     

๑.๓ ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ    

๑.๔ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรยีงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาค

เท่าเทียมกัน)  

   

๑.๕ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขัน้ตอน    

๑.๖ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผูรั้บบริการ    

๒. ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ    

๒.๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

๒.๒ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

๒.๓ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

๒.๔ เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 

ให้ค าแนะน า ช่วยแก่ปัญหา 

   

๒.๕ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ    

๒.๖ ความซือ้สัตย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าที เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชนใ์นทางมิชอบ 

ฯลฯ 

   

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

๓.๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    

๓.๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โรงอาหารโทรศัพท์

สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

   

๓.๓ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม    

๓.๔ ความเพียงพอของอุปกรณ/์เครื่องมือในการให้บริการ    

๓.๕ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/์เครื่องมือในการให้บริการ    

๓.๖ การจัดสถานที่และอุปกรณ ์ความเป็นระเบียบ สะดวกตอ่การติดต่อใชบ้ริการ    

๓.๗ ป้าย ข้อความบอกจุดบรกิาร/ป้ายประชาสัมพันธม์ีความชัดเจนและเข้าใจง่าย    

๓.๘ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ/์คู่มอืและเอกสารให้ความรู ้    

๔.  อื่นๆ ระบุ ............................................................................    

 

/ส่วนที่  ๔ ...  
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ส่วนที่  ๔  ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

  ๔.๑ ............................................................... 

  ๔.๒ ............................................................... 

  ๔.๓ ............................................................... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


