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ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542 ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง โดย
ในการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2561 ทั้งน้ี  แผนพฒันาทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันาต าบล  แผนพฒันาหมู่บา้นหรือแผนชุมชน ดงันั้นจึงตอ้ง
มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัข้ึน ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถ่ินระดับจงัหวดั ร่วมกับคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  ร่วมกนัจดัท า ทบทวน  
หรือเปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  เพื่อให้การจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัไปใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้
สามารถบูรณาการกบัแผนพฒันาจงัหวดั  แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดัและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนอนัจะน าไปสู้การจดัท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างแทจ้ริง  เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน   

ดงันั้น  องคก์รปกครองส่าวนทอ้งถ่ินจึงตอ้งก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  เพื่อน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกนั ให้เกิดความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  แผนพฒันา
ภาค  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และในการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะตอ้งมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
จะตอ้งด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
โดยด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เร่ือง  
ซกัซอ้มแนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบดว้ย 
1.1 ขอ้มูลสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยทุธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบดว้ย 

(1) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10  คะแนน 
(2) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 10  คะแนน 
(3) ยทุธศาสตร์จงัหวดั 10  คะแนน 
(4) วสิัยทศัน์ 5  คะแนน 
(5) กลยทุธ์ 5  คะแนน 
(6) เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์ 5  คะแนน 
(7) จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 5  คะแนน 
(8) แผนงาน 5  คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวา่ร้อยละ 80  (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนตามแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

1. ข้อมูลสภาพทัว่ไป
และข้อมูลพืน้ฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล 
ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลกัษณะของท่ีดิน ลกัษณะของ
แหล่งน ้า ลกัษณะของป่าไม ้ 

20 
(3) 

 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร และ
ช่วงอายแุละจ านวนประชากร  

(2)  

(3) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข การ
สังคมสงเคราะห์ 

(3)  

(4) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศพัท ์ 

(2)  

(5) ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว ์การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่ม
อาชีพ  แรงงาน  

(2)  

(6) ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น องคก์รทางศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา้พื้นเมือง
และของท่ีระลึก  

(2)  

(7) ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้า คุณภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

(2)  

(8) การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือ
การใชข้อ้มูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รูปแบบ วธีิการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมทอ้งถ่ินโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแกไ้ขปัญหาส าหรับการพฒันา
ทอ้งถ่ินตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3)  
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

2. การวเิคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้ง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

20 
(5) 

 

(๒) การวเิคราะห์การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน เทคโนโลย ีจารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ ัว่ไป  

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน  

(3)  

(6) ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ิน ดว้ยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 
3.2 ยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดั 
3.3 ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเช่ือมโยงแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

60 
(10) 

 

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน และยทุธศาสตร์จงัหวดั และเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

(10)  

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ยทุธศาสตร์พฒันาภาค 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผน่ดิน  นโยบายรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(10)  
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ประเด็นการ
พจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ด้ 

3.4 วสิัยทศัน์ 
 
 
 
3.4 กลยทุธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยทุธ์ 
3.7 จุดยนืทาง
ยทุธศาสตร์ 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยทุธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วสิัยทศัน์ ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยา่งชดัเจน สอดคลอ้ง
กบัโอกาสและศกัยภาพท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและสัมพนัธ์กบัโครงการพฒันา 

(5)  

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วธีิการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งท าตามอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วสิัยทศัน์ หรือแสดงใหเ้ห็นถึงความชดัเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทศัน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคลอ้งและ
สนบัสนุนต่อกลยทุธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วสิัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศกัยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยทุธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค ์
ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยนืทางยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความชดัเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันา
ทอ้งถ่ินในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดงักล่าว 

(5)  

ความเช่ือมโยงองคร์วมท่ีน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั /
แผนพฒันาจงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั และยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จะตอ้งมีการติดตาม

และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนทอ้งถ่ิน เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั
ท่ี  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จะตอ้งด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  โดยด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่ว ันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ประกอบดว้ย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10  คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 10  คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงคุณภาพ 10  คะแนน 
2.4 แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา 10  คะแนน 
2.5 โครงการพฒันา 60 คะแนน ประกอบดว้ย 

(1) ความชดัเจนของช่ือโครงการ 5  คะแนน 
(2) ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5  คะแนน 
(3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง 5  คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5  คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 5  คะแนน 
(8) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน ภายใต้
หลกัประชารัฐ 5  คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ 5  คะแนน 
(11) มีการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 5  คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์5  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนตามแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น  

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

1. การสรุปสถาน 
การณ์การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (ใชก้ารวเิคราะห์ SWOT Analysis ปัจจยัและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา)  

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การวดัผลในเชิงปริมาณ เช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ วา่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ  านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดมี้จ านวนเท่าไหร่  
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ คือ วดัค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการ ตรงต่อความตอ้งการของ
ประชาชนหรือไม่  ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่  วสัดุ ครุภณัฑ ์การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลกัษณะถูกตอ้ง สามารถใชก้ารได้
ตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัประสิทธิผล  
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันาทอ้งถ่ินโดยใช ้SWOT Analysis 
 หรือหลกัการบูรณาการกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีพิน้ท่ี
ติดต่อกนั 
2) วเิคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นทีไ่ด้ 

5. โครงการพฒันา 
5.1 ความชดัเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
5.2 ก าหนด
วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบั
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชดัเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกตอ้ง 
5.4 โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงคส์นองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ช่ือโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง อ่านแลว้เขา้ใจไดว้า่จะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวตัถุประสงคช์ดัเจน โครงการตอ้งก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบั
ความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล วธีิการ
ด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์มีความเป็นไปไดช้ดัเจน มี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีตอ้งไปให้ถึงเป้าหมาย
ตอ้งชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยา่งไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ใหช้ดัเจนวา่โครงการน้ีจะท าท่ีไหน ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชดัลงไปวา่ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั (3) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (6) การปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

(5)  

โครงการมีความสอดคลอ้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 12 โดย (1) ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยดึคนเป็นศูนยก์ลาง
พฒันา (3) ยดึวสิัยทศัน์ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลกัการน าไปสู่ปฏิบติัใหเ้กิดผล
สัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัภายใตแ้นวทางการพฒันา (6) การยกระดบัศกัยภาพ
การแข่งขนัและการหลุดพน้กบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (7) การ
พฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยั
อยา่งมีคุณภาพ (8) การลดความเล่ือมล ้าทางสังคม (9) การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (10) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (11) การบริหาร
ราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลอ้งกบั 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง 
มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ภายใต้
หลกัประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกตอ้งตาม
หลกัวธีิการ
งบประมาณ 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรม ท านอ้ย ไดม้าก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา้โภคภณัฑ์
ไปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม (2) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (3) เปล่ียนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้
ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดว้ย 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิยัและพฒันาแลว้ต่อยอดความ
ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ดา้นการเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ 
สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพฒันาทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาของ
แผนพฒันาจงัหวดัท่ีไดก้ าเนิดข้ึน เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั นอกจากน้ีโครงการพฒันา
ทอ้งถ่ินตอ้งเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกนักบัยทุธศาสตร์
จงัหวดัท่ีไดก้ าหนดข้ึนเป็นปัจจุบนั 

(5)  

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพื่อให้เกิดความย ัง่ยนื ซ่ึงมีลกัษณะท่ี
จะใหท้อ้งถ่ินมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นทอ้งถ่ินท่ีพฒันาแลว้ดว้ย
การพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

งบประมาณโครงการพฒันาจะตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญั 5 ประการใน
การจดัท าโครงการไดแ้ก่ (1) ความประหยดั (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)       
(4) ความยติุธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณราคาเพื่อการพฒันาตอ้งให้สอดคลอ้งกบัโครงการถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการทางช่าง หลกัของราคากลาง ราคากลางทอ้งถ่ิน มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจกัษ ์

(5)  
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

5.11 มีการก าหนด
ตวัช้ีวดั (KPI) และ
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละผลท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ 
5.12 ผลท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

มีการก าหนดตวัช้ีวดัผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี 
สามารถวดัได ้ใช้บอกประสิทธิผล ใช้บอกประสิทธิภาพได ้เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิด
จากผลของวตัถุประสงคท่ี์เกิดท่ีส่ิงท่ีไดรั้บ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะไดรั้บ) 

(5)  

ผลท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พฒันาซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตอ้งเท่ากบัวตัถุประสงค์หรือมากกว่าวตัถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวตัถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วดัและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ ( 3) ระบุส่ิงท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบติัได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

 4.3 สรุปผลการพฒันาท้องภิ่น 
ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือในการพฒันา  เป็นแนวทางในการบริหารพฒันาทอ้งถ่ินให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการพฒันาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปปฏิบติั วา่เกิดผลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยา่งไร  ซ่ึงสามารถวดัผลไดท้ั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดงัน้ี 

1. การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอ้มูลต่างๆจากแบบ

ส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
 
 



99 
 

1.1 การวดัผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้ปฏิบัติ 

1.เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถีิชีวติแบบพอเพียง   
2.ฟ้ืนฟู สืบสานวฒันธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา 
พฒันาชุมชน คนคุณภาพ 

  

3.การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  

4.รักษาความมัน่คงและสร้างความสมานฉนัท ์   
5.ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ 

  

รวม   
 

แบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลป่าออ้ดอนชยั ปีงบประมาณ.................... 
 

โครงการ งบประมาณ ผลผลิต วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการปฏิบติังาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
-โครงการ 

     

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
-โครงการ 

     

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
-โครงการ 

     

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
-โครงการ 

     

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
-โครงการ 

     

 

1.2 การวดัผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การวดัผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวดัผลเชิงคุณภาพในภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม   
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โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ  มีดงัน้ี 
แบบท่ี  3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม   
แบบท่ี  3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยทุธศาสตร์ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(1)  ปัญหาสาธารณภยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่  ภยัแล้ง  วาตภยั  อุทกภยั  

อคัคีภยั  ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น แนวทางการ
แก้ไขคือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จดัตั้งศูนยช่์วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เพื่อสามารถด าเนินการไดท้นัท่วงที   

  (2)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว ์ ท่ีส่งผลอนัตรายต่อชีวิตประชาชน  และสัตวต่์างๆ ใน
ต าบล  ไดแ้ก่  โรคไขห้วดัใหญ่  ไขห้วดันก  โรคมือ เทา้ ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กๆ  โรคพิษสุนขับา้  แนวทางการแกไ้ข
คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพนัธ์  รณรงคป้์องกนั  ลงพื้นท่ีระงบัการเกิดโรคระบาด การรักษา   

  (3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต ่า  ประชาชนในต าบลย ังมีคนรายได้น้อย มีหน้ีสินเยอะ       
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแกไ้ข  ให้ความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  สาธิตการ
ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมบา้นคนจน  ผูมี้รายไดน้อ้ย  ส่งเสริมดา้นการศึกษาโดยการจดับริการ
สาธารณะดา้นการศึกษา การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กบัเด็กนกัเรียน จา้งเด็กนกัเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได ้  

  (4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นท่ียงัไม่พบวา่มีการคา้ยาเสพติด และยงัไม่พบรายงานวา่มีผูติ้ดยาเสพ
ติด แต่เพื่อเป็นการป้องกนั  ควรก าหนดแนวทางการป้องกนั  โดยการรณรงคป้์องกนั  การให้ความรู้กบัประชาชน
ไดท้ราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เน่ืองจากเส้นทางการคมนาคมบางเส้นทางยงัเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุ การคมนาคมล่าชา้ แนวทางการแกไ้ข  จดัท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคญั  พิจารณา
ขอรับสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน   

4.4.2 ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
(1)  ขอ้สังเกต จากการส ารวจขอ้มูล การลงพื้นท่ีในต าบล จะเห็นวา่ประชาชนยงัมีปัญหาท่ีตอ้งด าเนินการ

แก้ไขอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมัง่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  การศาสนา
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอ่นหยอ่นใจ  สวสัดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พฒันาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง  ไฟฟ้า  น ้าประปา  แหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปัญหาดา้นต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเองไดจึ้งตอ้งเสนอ
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแกไ้ข ท าให้มีการเสนอโครงการเขา้มาเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงงบประมาณขององคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีจ ากดัไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
(2)  ขอ้เสนอแนะ  จากขอ้สังเกตดงักล่าว  มีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ดงัน้ี  ปัญหาต่างๆ ท่ีถูก

เสนอมายงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ควรน ามาพิจารณาจดัล าดบัความส าคญัโดยประชาคมทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมี
หลายภาคส่วน  ประกอบไปดว้ย  คณะกรรมการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  ผูน้  า
หมู่บ้าน  ผูแ้ทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประชาชนทัว่ไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคญัของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขา้แผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกินศกัยภาพก็ให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

(3)  ผลจากการพฒันา  จากการพฒันาท่ีผา่นมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้กไ้ขปัญหาให้กบั
ประชาชนไดใ้นหลายเร่ือง  และครอบคลุมทุกดา้น  มีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  
แต่ก็ยงัมีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขต่อไป  ไม่วา่จะเป็นดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ียงัมีการเผาหญา้ ตอซงัขา้วในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  
การเล้ียงสัตว ์ววั  ควาย หมู  ท่ีส่งกล่ินเหม็นร าคาญ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง การขาดแคลนน ้ าเพื่อใช้อุปโภคและ
การเกษตร  

 
  


