
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า 29 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า 30 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
   แบบที ่ ๑  การก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
ค าชีแ้จง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ :      องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ประเด็นการประเมนิ มีการด าเนนิงาน 
ไม่ม ี

การด าเนนิงาน 
สว่นที ่ ๑  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดท าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง                 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

สว่นที ่ ๒   การจดัท าแผนการพฒันาทอ้งถิน่   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า 31 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

     แบบที ่ 2  แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนอื   
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   ( ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ ) 
 
สว่นที ่ 2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันา 3 ป ี
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

ยทุธศาสตร ์ 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

        

2. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

        

3.  การพัฒนา
ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

        

4.  การพัฒนา
เมืองและชุมชน 
น่าอยู ่

        

5.  การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
การค้า และการ
ลงทุน 

        

6.  การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

        

7.  การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

        

รวม         
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า 32 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

-๒- 
 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๕๙   
 

 
ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสรจ็ 

จ านวนโครงการ 
ทีอ่ยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีย่งัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีม่กีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการ 
ทีม่กีารยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
๑. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

2. การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

            

3.  การพัฒนา
ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

            

4.  การพัฒนา
เมืองและชุมชน 
น่าอยู ่

            

5.  การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
การค้า และการ
ลงทุน 

            

6.  การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

            

7.  การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

            

รวม             

 
๕. จ านวนโครงการที่อยู่ในแผนสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
 

 
ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยูใ่นแผน ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ   
3.การแกไ้ขปัญหาความยากจน   
4.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่   
5.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการลงทุน   
6.การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  และ การท่องเที่ยว   
7.การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่ดี   

รวม   
คดิเปน็รอ้ยละ   



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า 33 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

-๓- 
 
สว่นที ่ 3  ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ไดร้บัเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ 

 ๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  255๙ 
 

โครงการ ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการ
เสรจ็แลว้ 

อยูใ่นระหวา่ง
ด าเนนิการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนนิการ 

งบประมาณทีไ่ดร้บั 
(บาท) 

งบประมาณทีเ่บกิจา่ยไป 
(บาท) 

      
      
      
      

รวมทัง้สิน้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า 34 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
   แบบที ่๓/๑ แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการด าเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 
 
ค าชี้แจง   :  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
สว่นที ่ ๑  ขอ้มลูทัว่ไป 
๑. เพศ   (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 
๒. อายุ   (๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒)  ๒๐ – ๓๐ ป ี (๓)  ๓๑ – ๔๐ ป ี
   (๔)  ๔๑ – ๕๐ ป ี  (๕)  ๕๑ – ๖๐ ป ี (๖)  มากกว่า  ๖๐  ป ี
๓. การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อื่น ๆ 
๔. อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรียน  นักศึกษา  (๖)  เกษตรกร 
  (๗)  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................  
 
สว่นที ่ ๒  ความพงึพอใจต่อการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า 35 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
    แบบที ่ ๓/๒ แบบประเมนิความพงึพอใจตอ่การด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในแตล่ะยทุธศาสตร์ 

 

สว่นที ่ ๑  ขอ้มลูทัว่ไป 
๑. เพศ   (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 
๒. อายุ   (๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒)  ๒๐ – ๓๐ ป ี (๓)  ๓๑ – ๔๐ ป ี
   (๔)  ๔๑ – ๕๐ ป ี  (๕)  ๕๑ – ๖๐ ป ี (๖)  มากกว่า    ๖๐  ป ี
๓. การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อื่น ๆ 
๔. อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรียน  นักศึกษา  (๖)  เกษตรกร 

      (๗)  อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................. .... 
สว่นที ่ ๒  ความพงึพอใจต่อการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
๕. หากท่านประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
.................................................... โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เท่าใด 
 ๑. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

  
 2.การพฒันาคนและสงัคมที่มคีุณภาพ 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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 3.การแกไ้ขปญัหาความยากจน 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

 4.การพฒันาเมอืงและชมุชนนา่อยู่ 
ประเด็น ความพงึพอใจ 

 (๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

  
 5.การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนและการลงทนุ 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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 6.การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ  สิง่แวดล้อม  และ การท่องเทีย่ว 
ประเด็น ความพงึพอใจ 

 (๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 7.การพฒันาระบบบรหิารจดัการที่ดี 

ประเด็น ความพงึพอใจ 
 (๑๐ คะแนน) 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 


