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   ส่วนที่  4 
      การตดิตามและประเมินผล 

 
  แนวทางการพ ิจารณาการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
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 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

    5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
    แห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 

   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
               5 คะแนน 

   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 

รวมคะแนน 100 
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- แนวทางเบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพ้ืนฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ 
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา 
หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั 
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี  
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ 
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ                       
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพการพัฒนา                 
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengh  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)                 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailland 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด   
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีความชัดเจน นำไปสู ่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

   
รวมคะแนน 100  
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- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
        แห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
        ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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- แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส ่ วนท ้องถ ิ ่ น  ( ใช ้ การว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global  Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ 
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ 
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

 

3. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำ 
เอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่                    
สิ่งของวัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอ้ง                      
คงทนถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ 
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ 
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ 
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global  Demand/Trend  หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี 
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ 
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear  objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องเป็นไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดแจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่                 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลอดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม               
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ 
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 
 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
 (5) 

 

 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้   
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะ
ให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว                   
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

(5) 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ 
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 
 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  
 

(5) 
 

 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key  Performance  Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ     
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 
 

 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

  โดยใช ้ร ูปแบบเช ิงพรรณนา ซ ึ ่งสามารถแสดงได ้ท ั ้งการอธ ิบายเช ิงสถิต ิ ร ูปภาพ กราฟ                              
ข้อมูลต่างๆ จาก 
       7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) 
   (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  Model 
ของ Kaplan & Norton 
   (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result  Framework  Model (RF)) 
   (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical  Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical  Model 
   (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบ ัต ิ (Process  Performance  Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method 
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
   (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม               
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
       7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  เวลา 
(Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
       7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
       7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators : KPIs) 
       7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลกำแพง 
เทศบาลตำบลกำแพง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล

กำแพง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกำแพง (ในปีงบ พ.ศ. 2559-2561) จำนวน 4 ยุทธศาสตร์                     
ซึ ่งผลการติดตามได้ประเมินในด้านการรับรู ้  การเปลี ่ยนแปลง การมีส ่วนร่วม และความพึงพอใจ                        
ในยุทธศาสตร์ที่กำหนด จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างดุลยภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การ

มีส่วนร่วม 
ซึ่งเป็นผลการประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกำแพงในรอบปี 2559 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา 
ความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที ่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี  

เทศบาลตำบลกำแพง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1 -2                     
รวม 129 โครงการ งบประมาณ 41,109,470 บาท 

ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เทศบัญญัติงบประมาณ 
จำนวน 103 โครงการ งบประมาณ 14,645,869 บาท  

 

   โครงการที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี                 
(พ.ศ. 2559) คิดเป็นร้อยละ 79.84 

 

   ซ ึ ่ ง ผลการต ิ ดตามและประ เม ิ น โครงการของ เทศบาลตำบลกำแพงในรอบป ี  2559                             
จำนวน 103 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
จากการติดตามและประเมินผลที่ได้ดำเนินการของเทศบาลตำบลกำแพง สามารถวิเคราะห์ข้อมูล              

ในภาพรวมในยุทธศาสตร์ 4 ด้าน พบว่าเทศบาลตำบลกำแพง มีการดำเนินการโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
เป็นตามการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ที ่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว ่าสามารถตอบ สนอง                    
ความต้องการของประชาชนได้ในลำดับที่แตกต่างกันตามความจำเป็นด้วยข้อจำกัดในด้านงบประมาณ 

    
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง เป็นการสรุปผลในภาพรวมของเทศบาล
ตำบลกำแพง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกำแพงได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง เป็นกรอบชี้นำ
การบริหารงาน แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่สาเหตุมาจาก 

1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีไม่เพียงพอซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึง 

2. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
บ่อยครั้ง 

 
เพื ่อให้การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงไปสู ่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้องเริ่มกระบวนการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน และบริหาร
ยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานในเขตเทศบาลและการประสานแผนระดับ
อำเภอให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

1. การประสานแผนระดับอำเภอทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อบูรณาการอยา่ง
จริงจังภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ 

2. มีการกำหนดรูปแบบในการการติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ
ของเทศบาลตำบลกำแพง
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