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สวนที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 

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

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตร

ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรได 

ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได 

ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละ

แนวทางการพัฒนากอน เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนา

เปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นใน

ข้ันตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะ

นํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดดําเนินการโดยยึด

จากแบบรายงาน ตามรูปแบบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว คือ แบบรายงาน

แบบท่ี 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในอีกแนวทางหนึ่ง ไดใช

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีคะแนนรวม 100 คะแนน ซ่ึงเกณฑท่ีไดไมควรนอยกวา 80 คะแนน เพ่ือให

เกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ซ่ึงเปนแบบท่ี

กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด

ไว ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบ

วัน นับแตวันท่ีประกาศใหงบประมาณรายจายประจําป  

แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแบบการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตรตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีประเด็นการประเมิน/ประเด็นการพิจารณา และรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้ 
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แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร

แลว 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่น   

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ

ทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา   

13. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

14.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนนเต็ม คะแนนท่ี

ได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ

ของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ

ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

และ ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร

และแหลงน้ํา) 

(2)  

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ

ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 

สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

หรือใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ

ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด รวม

ทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคบริการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

(3)  

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

15 

(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ (ตอ) 

นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0 

  

 (2) การวิเคราะหการใชยังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ

ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1)  

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2)  

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ

ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2)  

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2)  

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 

T-Treat (อุปสรรค) 

(2)  

 (7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มี

การนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ

ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนด

วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2)  

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย

งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป

สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเลิกจายงบประมาณ 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1)  

 (9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการ

ดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.

2557-2560 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

3.ยุทธศาสตร 

      3.1 ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

65 

(10) 

 

 

      3.2 ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขต

จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ

ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

Thailand 4.0 

(10)  

      3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ

บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย

รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 

4.0 

(10)  

      3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ

โอกาส และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

      3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 

หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสงท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ

วิสัยทัศนนั้น 

(5)  

      3.6 เปาประสงค

ของแตละประเด็นกล

ยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

      3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ

พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

      3.9 ความ

เชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

      3.10 ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด 

กลุมหรืออันหนึ่งอันเดี่ยวกัน ลักษณะเดี่ยวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสู

การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยาง

ถูกตองและครบถวน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู 

โดยท่ี การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการ

ดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของ

โครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว 

กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน ในทางตรงกันขามหาก

โครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนดําเนินงานดานตางๆ เชน การให

ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการ การเสนอทาง

แกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย เปนตน 

 ในสวนของการประเมินผล นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 

เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึง

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมี

การปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร นําไปสู

ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ

สอดคลองกับการใชทรัพยากรเพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามถือเปนขอมูลยอนกลับ ท่ีสามารถนําไปในการ

ปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการ

ตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 

กลาวไดวา การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล โดยท่ีระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหมี
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ซ่ึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและ

ประเมินผลความสอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตาม

และประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตาม

เปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนดหรือไม 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มีประเด็นการพิจารณา และรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้  

 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

ของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

1.การสรุปสถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ( ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 

Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปจจัย

และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอย

ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ) 

10  

2.การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ปไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง

ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ

ผลผลิตนั้นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ี

ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก

ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ

หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

ดําเนินการในเชิงประมาณ (Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่

ปไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

นําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของ

ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชน

พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี

สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม

วัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ

10  
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เปาหมายของแผนกดารปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน

นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 

Analysis/Demand Demand Analysis) / Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับ

การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 

(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency Economy 

Plan : LSEP) 

10  

5.โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนา

บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว 

ชื่อโครงการนมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลว

เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงคสอดคลอง

กับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการ

และเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี

ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

ชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ

อะไร มีผลผลิตอยางไร กลาเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายไดชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน 

เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของ

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร

คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ

ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปาเปาหมายระยะ

ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ

แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 

การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง

สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภาคและความเปนเมือง (5) การ

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ

สอดคลองกับ 

Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก

การผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก

การขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน

ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยน

จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลว

ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม

(5)  
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สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ

พัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน

กับยุทธศาสตรจังหวัดไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง

ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี

ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ

ยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว  

  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ (ตอ) 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ

พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

  

5.9 งบประมาณ มีความ

สอดคลองกับเปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 

ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (2) 

ความมีประสิทธิภาพ (3) ความมีประสิทธิผล (4) ความยุติธรรม 

(5) ความโปรงใส 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 

ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคา และ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา

หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน

ขอบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบ

อ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนดตัวชี

วัด (KPI) และสอดคลอง

กับวัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานท่ีสามารวัดได ใชบอกประสิทธิผล 

ใชบอกประสิทธิภาพ ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ

กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ี

เกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม

โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผล

หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา

(5)  
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วัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคความคํานึงถึง (1) มี

ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม

โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 

(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

มากท่ีสุดและสามารปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลอง

กับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

รวม 100  

 

3.สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การวัดเชิงปริมาณ (Quantitative measurement) การวัดจากสิ่งท่ีเกิดจริงแลวเทานั้น เปนการวัดท่ี 

ตรงไปตรงมา (objective) โดยไมเอาความรูสึกหรืออารมณ (Sentiment) เขาไปเก่ียวของ การวัดจะออกมาเปน

ตัวเลข การวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative measurement) เปนการวัดโดยอาศัยความรูสึกของคนท่ีประเมินสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งตามความรูสึกของตัวเอง กลา่วโดยสรุปก็คือ การวดัผลเชิงปริมาณ ใช้วดัสิง่ท่ีนบัได้ หรือสิง่ท่ีมีลกัษณะเชิงกายภาพ โดยมี

หนว่ยการวดั เช่น จํานวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น การวัดเชิงปริมาณจะเหมาะสําหรับการวัดในสิ่ง ท่ีจับตองได เปน

รูปธรรม และมีความชัดเจน เชน ความพึงพอใจ ระดับความเขาใจของผูเขารับการอบรม เปนตน สิ่งเหลานี้ แมจะไม

มีลักษณะเชิงกายภาพท่ีสามารถนับเปนจํานวนไดอยางชัดเจน แตสามารถวัดเปนเชิงปริมาณได โดยสรางเครื่องมือวัด

เพ่ือใชวัดสิ่งท่ีเปนนามธรรมเหลานี้ข้ึน เชน การวัดความพึงพอใจอาจทําไดโดยการพัฒนาเครื่องมือวัด ซ่ึงไดแก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือใหผูรับบริการเปนผูประเมิน โดย คะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก สวนคะแนนต่ํา

หมายถึง พึงพอใจนอย ท้ังนี้ คะแนนท่ีไดรับมาจากผูรับบริการแตละราย เม่ือนํามาประมวลผลรวมกันจะไดคะแนน

เฉลี่ยท่ีแสดงถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวม 

 การวัดและประเมินผล จึงเปนกระบวนการรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหและสังเคราะห ใหเกิดสารสนเทศใน

การบงชี้สถานะหรือเทียบวัดกับเกณฑเปาหมายหรือมาตรฐาน อันจะนําไปสูการตัดสินใจ ซ่ึงการวัดและประเมินผล

จะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบริหารเขาใจกระบวนการทํางานขององคกร และปรับปรุงการทํางานขององคกรใหดีข้ึน 

ท้ังนี้ การวัดผลและประเมินผลจะตองสัมพันธกับเปาหมาย รวมท้ังวัตถุประสงคดวย การวัดผลเปนการเฝาระวัง และ

การรายงานผลความสําเร็จ อยางตอเนื่อง เทียบกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนด หรืออาจกลาวงายๆ วา การ

วัดผล คือ กระบวนการประเมินผล และความกาวหนาในการดําเนินงาน เพ่ือใหไดผลตามท่ีตั้งเปาหมายไว นั้นเอง  

 วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล 

 - เพ่ือใหทราบวาขณะนี้ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ทําไดดีเพียงใด 

- เพ่ือใหทราบวาขณะนี้ผลงานของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงอยูหางจากเปาหมายเพียงใด 

- เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ยังอยูในสภาวะควบคุม และมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามท่ีมุงหวัง 

- เพ่ือใหม่ันใจวาประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือใหบริการสาธารณะของ องคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมง 

- เพ่ือใหทราบวา องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ยังมีจุดออน หรือโอกาสพัฒนา ในประเด็นใดบาง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
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ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ขอ 30 (5) กําหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตอง

เปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกป และขอ 29 (3) กําหนดวา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ท้ังนี้ การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง จึงยึดจากแบบ

รายงาน ตามรูปแบบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว อีก 2 แบบ ประกอบดวย 

แบบแรก คือแบบรายงานแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอีก

แบบ แยกเปน 3 อยาง ประกอบดวย 

  - แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

  - แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

  - แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ินในแตละ

ยุทธศาสตร 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 4 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินการทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

( 1 )  ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 

( 3 )  ไตรมาสท่ี  3 ( เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 

 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี  1  พ.ศ. .... ปท่ี  2  พ.ศ. ..... ปท่ี  3  พ.ศ. .... รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.การพัฒนาดานความ

เขมแข็งใหชุมชน 

        

2.การพัฒนาเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

        

3.การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

        

4.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

        

5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

และสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถ่ิน 

        

6.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการภาครัฐตามหลักธรร

มาภิบาล และนโยบายเรงดวน

ของรัฐ 

        

รวม         
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4.. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี  1 พ.ศ. ......... ปท่ี  2 พ.ศ. ........ ปท่ี  3 พ.ศ. ........ รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

1.การสรางความ

เขมแข็งของสังคมเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมและ

เทคโนโลย ี

        

2.การพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตรใหได

มาตรฐานในรูปแบบ

เกษตรปลอดภัย 

        

3.การพัฒนาศักยภาพ

การคาการลงทุนเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

        

4.การพัฒนาการ

ทองเท่ียว การบริการ 

และการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน 

        

5.ยุทธศาสตรการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

        

6.การประยุกตใช

เทคโนโลยี ในการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

        

รวม         
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5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ป  พ.ศ. ………. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี

ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี

ยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี

การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ดานความเขมแข็งให

ชุมชน 

            

2.เกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

            

3.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน             

4.ดานการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

            

5.แหลงทองเท่ียว และ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน 

            

6.ดานการบรหิารจดัการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิ

บาล และนโยบาย

เรงดวนของรัฐ 

            

รวม             

 

สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินประเมินการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง 

หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

      1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

      2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน....................................................... 

สวนท่ี 2   ยุทธศาสตรและโครงการในป ........ 

      3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน ท่ีปฏิบัติจริง 

1. การพัฒนาดานความเขมแข็งใหชุมชน 
  

2. การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 
  

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  

4. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

  

5. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

  

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิ

บาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

  

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 151 - 
 

สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงาน 

     4.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 

   

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

   

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 

5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ……………………………………………………………… 

1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 

   

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

   

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 

ผลการดําเนินการ (จํานวน) 

กอน

ดําเนินการ 

หลัง

ดําเนินการ 
เพ่ิม/ลด 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 

2.  อายุ  (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 – 40 ป 

  (4)  41 – 50 ป  (5) 51 – 60 ป  (6) มากกวา 60 ป 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา       (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

              (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  

        (5)  สูงกวาปริญญาตรี       (6)  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 

  (4)  รับจาง  (5)  นักเยนนักศึกษา         (6)  เกษตรกร 

  (7)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................ 

 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด

ปงบประมาณ 

 

สวนยุทธศาสตร ............................................................................................................................. 

   สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

        1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 

        2.  อายุ   (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 – 40 ป 

   (4)  41 – 50 ป  (5) 51 – 60 ป  (6) มากกวา 60 ป 

        3.  การศึกษา   (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

        (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี    (6)  อ่ืนๆ 

        4.  อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 

       (4)  รับจาง             (5)  นักเรียนนักศึกษา    (6)  เกษตรกร 

       (7)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................ 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5.หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงใน

การพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 จะใหคะแนนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินของทานเทาใด 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม  

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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4.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

       กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเปน

เกณฑในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานสอนงความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยมีแผนเปน

เครื่องมือ และรัฐบาลไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซ่ึงใชมาจนถึงปจจุบัน และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2559) เพราะฉะนั้นการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินงานใน

การสนองตอบตอนโยบายรัฐบาล แกไขปญหาและพัฒนาตําบล ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ถือเปน

การปกครองอีกรูปแบบหนึ่งตามหลักกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน จุดมุงหมายก็เพ่ือใหประชาชนใน

ทองถ่ินไดมีสวนรวมในการปกครองและแกไขปญหาของตนเอง โดยแนวคิดดังกลาวเชื่อวาประชาชนในทองถ่ิน

ยอมเปนผูท่ีรูปญหาและความตองการในการพัฒนาตนเอง อีกท้ังยังสามารถตัดสินใจเลือกหรือกําหนดวิธีการ

แกไขปญหาท่ีสอดคลองตอความตองการของตนเองไดดี การมีสวนรวมของประชาชนเปนอีกแนวทางหนึ่งใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหประชาชนเปนผูรวมคิดกําหนดความตองการ รวมดําเนินการ รวม

รับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร รวมคิดรวม

ทํา รวมตรวจสอบ การดําเนินขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ซ่ึงกรณีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไมให

ความสําคัญในการมีสวนรวม ในข้ันแรกของการจัดทําแผนคือการรวมคิด รวมกําหนดความตองการ จากการ

ดําเนินการจัดประชาคมหมูบานในแตละปเพ่ือนําปญหา และความตองการจากทุกหมูบานมาวิเคราะหและ

สรุปผลเพ่ือจัดทําแผน ปรากฏวามีผูเขารวมประชาคมนอย ประชาชนไมใหความสําคัญกับกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ดวยเหตุผลท่ีวาแผนมีความสําคัญนอยกวาการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงในประเด็นนี้เองจะ

สงผลใหการจัดทําแผนพัฒนานาทองถ่ินอาจไมสามารถตอบสนองความตองการ และสามารถแกไขปญหาของ

ประชาชนไดตรงจุด และยังไมตอบโจทยของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

กระจายอํานาจใหประชาชนในตําบลเขามาดําเนินการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชน

นั้นเอง 

ผลของการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ถือวาประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจในหลายๆ 

เรื่อง แตในขณะเดียวกัน ก็ยังมีปญหาอีกหลายประการ เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม เปนตน ซ่ึง

จะสงผลกระทบตอการพัฒนาในระยะยาว และสุดทายจะกระทบตอคุณภาพชีวิตอีกดวย ซ่ึงความเจริญเติมโต 

ความกาวหนาทางวัตถุท่ีมีมากข้ึน มิไดหมายความวา ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางท่ัวถึง แตกลับ

ตรงกันขามท่ีวิถีชีวิตท่ีดีงามเรียบงายของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กันความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความม่ันคง ความอบอุนของครอบครัว ปญหาสังคมตางๆ ขยายตัว และ

ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 

  ประเด็นท่ีตองมุงเนนและใหความสําคัญของการพัฒนา โดยการเนนพัฒนาคนหรือประชาชน กอนสิ่ง

อ่ืนใดหรือเปนเปาหมายหลัก เพราะประชาชนจะเปนปจจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง จึง

ตองพัฒนาตัวคนอยางเต็มศักยภาพ ท้ังดานรางกาย จิตใจและ สติปญญา  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจจะชวยให

คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ สามารถกําหนดทิศ



- 156 - 
 

ทางการพัฒนา รูจักตัวเอง รูเทาทันโลก มีศักยภาพท่ีปรับตัวใหอยูในสังคมอยางมีคุณคาตลอดทุกชวงวัยของ

ชีวิต ควบคูกับพัฒนาสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวคน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริหารจัดการ ฯลฯ 

ใหเอ้ือตอการพัฒนาคน และยกระดับมาตรฐานการดําเนินชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน 

 

 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

      อาชีพหลักของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลจําปาโมงคือการผลิตข้ันตน ไดแก การเกษตรกรรม ทํา

นาขาว ปลูกออย มันสําปะหลัง ยาพารา ประสบปญหาดานการตลาด ผลผลิตตกต่ํา ประชาชนมีรายไดเฉลี่ย

ตอบุคคลในเกณฑต่ํา ยากจน มีการออมและสะสมทุนนอย เกษตรกรถือครองท่ีดินขนาดเล็ก การคมนาคม

ขนสงไมสะดวก มีผลผลิตมากทําใหราคาตกต่ํา การใชสารเคมีในการทําการเกษตร ขาดการพัฒนาคุณภาพของ

ดิน เกิดปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ผลผลิตตอไรต่ํา ฯลฯ ท้ังหมดนี้ลวนเปนปญหาสําคัญท่ีจะสงผลตอการพัฒนา

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย เพ่ือเสริมสรางชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน มีความสุขและม่ันคง 

รวมท้ังเสริมสรางฐานรากของสังคมใหโครงสรางสังคมโดยรวมแข็งแรงม่ันคงและรองรับการพัฒนาประเทศใหมี

ความม่ันคงและยั่งยืนไดตอไป ฉะนั้นในการพัฒนาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการเกษตร เพราะ

ประชาชนสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาการเกษตรเปนเปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนา

ประเทศมาตลอด โดยท่ีสาขาเกษตรเปนสาขาท่ีไดรับความสําคัญอยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติทุกฉบับ ปญหาท่ีสาขาการเกษตรประสบอยูมีหลายประการ ท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย 

โดยท่ีประชาคมโลกหรือแมแตประชาคมอาเซียน ตางใหความสําคัญดานอาหาร ประเด็นสุขภาพอนามัยไดถูก

นํามาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคา การผลิตภาคการเกษตรจึงตองปรับตัวใหทันกับทิศทางความ

ตื่นตัวในการผลิตท่ีปลอดภัยปราศจากสารเคมี เพ่ือใหการผลิตภาคการเกษตรมีความเจริญเติบโตตอไปได อีก

ท้ังกระบวนการผลิตท่ีเนนความปลอดภัยดานอาหาร ยังสงผลดีตอสิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยตอการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  

 ท้ังนี้ การพัฒนาท่ีผานมา ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบเกษตรปลอดภัย ยังมีการ

ดําเนินการใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรมนอยมาก ท้ังท่ีประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ภาครัฐรวมถึงผูมีสวน

เก่ียวของท้ังหมดควรปรับแผนงาน/โครงการ และนํามาดําเนินการใหบรรลุผล โดยสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคใหเกิดข้ึนแกประชาชน เพ่ือมุงเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทยมาโดย

ตลอดนานกวา ๒๕ ป  
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