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ค ำน ำ 

   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลและ
ก าหนดแนวทางวิธีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กร จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ต่อไป 
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ความเป็นมาของการตดิตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล          
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้น ารูปแบบการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ส าหรับใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
  ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลเป็นถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่
ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลจะได้ข้อมูลที่แสดงถึงความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินโครงการ ในครั้งต่อๆไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562, หน้า 123) ได้ให้ความหมายการติดตามและประเมินผล 
หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของแผน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ ปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน 
 สุธี บุญน้อย (2563, หน้า 1) ให้ความหมายการติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง 
กระบวนการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ ผลของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ 
 สามารถสรุปความหมายการติดตามและประเมินผล หรือการติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง 
การติดตามผลการด าเนินงาน หรือโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการนั้นๆ แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาประเมิลผล พร้อมทั้งรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซ่ึงสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนิน
โครงการ รวมถึงการพัฒนาการด าเนินงานโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  

ความส าคญัของการตดิตามและประเมินผล 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562, หน้า 124) กล่าวถึงความส าคัญของการติดตามและ
ประเมินผลไว้ ดังนี้ 
 1. ทราบถึงสถานภาพ/สถานการณ์ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 



 ๒ 

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเกิดการประหยัด คุ้มค่า 
 4. ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
 5. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน 
 6. รักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.พ., หน้า 2 – 3) กล่าวถึงความส าคัญของการติดตามและ
ประเมินผลแผน ดังนี้ 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่
มีระบบการติดตามโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในการ
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติด
ตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่การจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบาง
โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้
วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ว่าได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี
ความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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วัตถุประสงคข์องการตดิตามและประเมินผล 

 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  
 ๒ . เ พ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อโครงการ               
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ขอบเขตของการตดิตามและประเมินผล 

 ขอบเขตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษา
ข้อมูลจากคู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดท ารายงานการประเมินผลซึ่ งเป็น 
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม 
 แหล่งข้อมูล 
  1. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
  2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จาก
การรายงานของกองราชการต่างๆ  
  3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการของแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 

 ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน ามาปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปีต่อไป 
 ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย โครงการ การจัดสรรงบประมาณในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปีต่อไป 
 3. เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักอันหนึ่งของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
  

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดขั้นตอน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงาน  
อบจ.เพชรบูรณ์ 

2.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เพชรบูรณ์ 

3.จัดท าแผนติดตามโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 

แจกแบบประเมินความพึงพอใจ แจกแบบสัมภาษณ์ 

5. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

6. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล 

7. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงาน 

8. รายงานการติดตามและประเมินผลฯ ให้ผู้บริหารทราบ  
พร้อมทั้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล 

9. ผู้บริหารรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพชรบูรณ์ 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 1. การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 โดยการรวบรวมข้อมูลจากกองราชการต่างๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการนั้นๆ จะต้อง
รายงานผลต่อกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยก าหนดให้รายงานผลในเดือน
สุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส (รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวก หน้า 12) 
 2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 3. การจัดท าแผนติดตามโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 4. ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ 
  4.1 แจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์  (รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวก หน้า 14) 
  4.2 แจกแบบสัมภาษณ์การติดตามและประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวก หน้า 16) 
 5. ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 บันทึกข้อมูล 
   บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ SPSS (Statistical 
Package for Social Science)  หน้า Data View โดยสามารถก าหนดตัวเลขตามความเหมาะ เช่น 
  - ข้อมูลทั่วไป  
   ถ้าเลือกตอบเพศชาย  เท่ากับ 1 
   ถ้าเลือกตอบเพศหญิง  เท่ากับ 2 
  - ระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น 5 ระดับ 
   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ 5 
   มีระดับความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4 
   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 
   มีระดับความพึงพอใจน้อย เท่ากับ 2 
   มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 1 
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  5.2 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ตั้งชื่อข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ เช่น 
    คอลัมน์ Name ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการก าหนด 
    คอลัมน์ Label ชื่อค าถามตามแบบประเมิน 
    คอลัมน์ Values รายละเอียดตัวเลือกแต่ละข้อค าถาม 
 

   

  2) การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล  
   เลือกเมนู Transform เลือก Compute Variable ตั้งชื่อชุดข้อมูลใหม่ ช่อง Target Variable      
ใส่สูตรค านวณช่อง Numeric Expression เท่ากับ MEAN(ข้อมูล 1, ข้อมูล 2,…....... , …………..) 
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  3) การประมวลผลข้อมูล  
   เลือกเมนู Analyze ค าสั่ง Descriptive Statistics  
    - หาค่าร้อยละ เลือกค าสั่ง Frequencies 
    - หาค่าเฉลี่ย เลือกค าสั่ง Descriptives 
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 6. จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
  ส่วนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล 
  ส่วนที่ 3 วิธีด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  ส่วนที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  ทั้งนี้ รูปแบบการจัดท าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 7. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุม
พิจารณาร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 8. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ พร้อมทั้งประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 9. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานผลดังกล่าวต่อ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
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แบบรายงานโครงการตามแผนการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์ 
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แบบรายงานโครงการตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไตรมาสที…่……….(เดือน…………………………-เดือน………………………….พ.ศ…………….) 

กองราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตั้งไว้ จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย แล้วเสร็จ ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ เหตุผล 

 ยุทธศาสตร์……………       ระหว่างด าเนินการ/
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
ข้อมูล ณ วันที่……………………………………………. 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่อผลการด าเนินงานของแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเพชรบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ............................................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง : ขอให้ขีดเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 
ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

๑. เพศ    ชาย    หญิง 

๒. อายุ    ต่ ากว่า ๒๐ ป ี   ๒๑ – ๓๐ ปี     ๓๑ – ๔๐ ปี 
    ๔๑ – ๕๐ ปี    ๕๑ – ๖๐ ปี     มากกว่า ๖๐ ป ี

๓. การศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี    อ่ืนๆ………………………… 

๔. อาชีพ    รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย ธุรกิจส่วนตวั 
    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 
๕. ต าแหน่ง 
    ผู้บริหาร/สมาชิกของ อปท.   ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน   ผู้น าชุมชน ผูน้ าองค์กรประชาชน อสม. 
   ข้าราชการ     นักเรียน นักศึกษา      ประชาชน 

๖. การเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    เคยเข้าร่วมประชาคมการจัดท าแผนฯ    ไม่เคยเข้าร่วมประชาคมการจัดท าแผนฯ 
ส่วนที่  ๒   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยท่ีสุด 
(๑) 

๑. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการ 
    ก าหนดโครงการ/กิจกรรมและการด าเนินงาน 

     

๒. มกีารประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนร่วมรับรู้ข้อมลูของโครงการ 
    /กิจกรรม 

     

๓. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมปฎิบตัิกิจกรรม 
    ในโครงการ 

     

๔. มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
   ต่อสาธารณะ 

     

๕. มคีวามโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ 
    ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

     

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตรงกับความต้องการของ 
    ประชาชนและน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

     

8. ประโยชน์ท่ีท่านไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม      
ส่วนที่ ๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าโครงการ/ข้อเสนอแนะ 
1. ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................................................................ ....................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
2.ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................... ...................... 
.................................................................................................................. ................................................................ 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์การติดตามและประเมนิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แบบสัมภาษณ์การติดตามและประเมินผล 
โครงการ............................................................................................................................................... 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ทั้งหมดมี 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วน 
           จังหวัดเพชรบูรณ์และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ผู้แทนหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร....................................................................................................... ....................... 
    ผู้น าชุมชน................................................................................................... ........................................................ 
   ............................................................................................................................. ................................................ 
2. สัมภาษณ์เม่ือวันที่..............เดือน........................................พ.ศ.........................เวลา...........................น. 
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           เพชรบูรณ์ 
1. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
2. ท่านคิดว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการของแผนองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดเพชรบูรณ์ มากน้อยเพียงใด 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................... ............................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
3. ท่านคิดว่าประชาชนมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................. ............................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 

/ส่วนที่ 3… 
 
 



๑๗ 
 

- 2 – 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           เพชรบูรณ์ 
1. ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ควรพัฒนาท้องถิ่นในด้านใดมากท่ีสุด และควรท า 
    อย่างไร  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................ .................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................. ................................................................................ 
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