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สวนท่ี 4 การตดิตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของ

ตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาใน

ทุกระดับ  ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหสามารถนำไปสูการบูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู

แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12  แผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป  ไทยแลนด 4.0  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)   และจะตองมีการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดำเนินการให

คะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการอยาง

นอยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ดังนี้     
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 

2.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 60 

     3.1  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 

     3.2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน (5) 

     3.5  กลยุทธ (5) 

     3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 



ห น ้ า  | 102 
 

                                                          

                                                              เทศบาลตำบลรอนพบิูลย  อำเภอรอนพิบลูย จังหวัดนครศรีธรรมราช                                   
  

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของ

ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 

ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวน

ประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา

เสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ

ประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ

บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนาประเพณี 

และงานประจำป ภูมปิญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คณุภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใช

ขอมูลจปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม

ประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 

รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไข

ปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(3)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

2. การวิเคราะห

สภาวะการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ

เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand 4.๐ 

20 

(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใชผลของ

การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 

กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ

และความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภมูิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมผีลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอ

การดำเนินงานไดแก S-Strengit(จดุแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3.2 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอม

ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.๐  

60 

(10) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ

ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

3.4 วิสัยทัศน 

 

 

3.5 กลยุทธ 

 
 

 

3.6 เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร(Positioning) 

 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

3.9 ความเช่ือมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ

เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน

ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง

ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ

ท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(5)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู

ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นำไปสู

การทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ

เช่ือมโยงดังกลาว 

(5)  

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการจาก

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองมีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดำเนินการให

คะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการอยาง

นอยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 

2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 

5.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 

     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

     5.2  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

     5.3  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

     5.5  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 

     5.7  โครงการสอดคลองกับยทุธศาสตรจังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

     5.11  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (5) 

     5.12  ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

1. การสรุป

สถานการณการพัฒนา 

 

 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใช

การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนา 

อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

  

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปรมิาณ เชน การวัดจำนวน

โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ังเองวาเปนไปตามท่ีตัง้เปาหมายเอาไว

หรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไร จำนวนท่ีไมสามารถ

ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 

ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ 

(Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

 

 

  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มา

ใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอ

ความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรอืไม ประชาชน

พ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะ

ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึง่เปนไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และ

เปาหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง

สามารถเทียบเคยีงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนำไปสูการจดัทำโครงการพัฒนาทองถ่ิน

โดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

พ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความ

ยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชดัเจนของ

ชื่อโครงการ 

 

 

5.2 กำหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับโครงการ 

 

5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชัดเจนนำไปสู

การตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 

 

 

5.4 โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 20 ป 

 

 

5.5 เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพฒันาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและดำเนนิการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุงไปเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลกัการและเหตุผล 

วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลติอยางไร 

กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนนิงานอธิบายใหชัดเจนวา

โครงการนี้จะทำทีไ่หน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา

ใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (1)ความมั่นคง (2)การสรางความสามารถในการแขงขัน 

(3)การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4)การสรางโอกาสความเสนอภาคและ

เทาเทียมกันทางสังคม (5)การสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (6)การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 12 

โดย (1)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา 

(3)ยึดวิสัยทัศนภายใตยทุธศาสตรชาติ 20 ป (4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ

ไทย ๒๕๗๙ (5)ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป

ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิท์ี่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพฒันา 

(1)การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู

รายไดสงู (2)การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง

สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3)การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4)การรองรับ

การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5)การสรางความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (6)การบริหารราชการ

แผนดินที่มีประสิทธิภาพ  

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

5.6 โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

5.7 โครงการสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจนหรือ

การเสริมสรางให

ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก

ประชารัฐ 

5.9 งบประมาณมคีวาม

สอดคลองกับเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก 

เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลย ี

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู

การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคดิ

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอด

ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี

ไดกำเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา

ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได

กำหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(5) 5 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง

หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน

ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ

โครงการไดแก (1)ความประหยัด (Economy) (2)ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 

(3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยตุิธรรม (Equity) (5)ความโปรงใส 

(Transparency) 

(5) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก

วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ

กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(5) 5 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี

ได 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 

(KPI) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

มีการกำหนดตั ว ช้ี วัดผลงาน  (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี  

สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอก

ประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด

รอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การ

คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ

วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 

(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม

โครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการ

ดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือใช 

เปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง

ความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ินและติดตามผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

อยางไร   
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(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

        (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร อปท.  
 

2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
        

  

2. ดานการพัฒนา

ชุมชนใหเขมแข็ง 
        

  

3. ดานการรักษา

ศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถ่ิน

และกีฬาตาง ๆ  

        

  

4. ดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 
        

  

5. ดานการ

พัฒนาการบริหาร

จัดการท่ีด ี

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการท่ีสามารถดำเนินการได (.......... โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอยละ

ของแผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของเทศบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     

   

2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ   

3 จากเงินสะสม   

4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถดำเนินการได 

- เทศบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

        (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

                 การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี

การประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม   

      โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

      แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      แบบท่ี  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ 

 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 4.4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

  (1)  ปญหาสาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง 

วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
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ทรพัยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด

เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดำเนินการไดอยางทันทวงที   

  (2)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลรายตอชีวิตประชาชนและ

สัตวตางๆ ในตำบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ ไขเลือดออก ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    

โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการ

เกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (3)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายไดนอย 

มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน

การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน  

จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (4)  ปญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด แตเพ่ือเปนการ

ปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงคปองกัน  การใหความรูกับประชาชน 

โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (5)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสราง

พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมครอบคลุมท่ัวถึง แตอาจมีการชำรุดของถนนในบางจุด ท่ียังเปนถนนดิน ถนนลูกรัง 

ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การ

คมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทำแผนงาน โครงการกอสราง-ซอมแซมถนนในเสนทางท่ีมีปญหา  หรือ

พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน   

 

 4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (1)  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาท่ีจะตอง

ดำเนินการแกไข ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ

พัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองท้ังหมดได จึง

ตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก  ซ่ึงงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 

   (2)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  

ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย

ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีท่ีมาจากหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนำหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ประชาชน

ท่ัวไป รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณี

โครงการท่ีเกินศักยภาพ ก็สามารถนำเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีมีศักยภาพสูงกวาได 

   (3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมี

ความพยายามท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูใน

เกณฑระดับปานกลางถึงระดับดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปน

ดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวกับโรคติดตอตางๆ  ดานสิ่งแวดลอม ปญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการสงกลิ่น

เหม็นรำคาญ  ปญหาการพนัน - อบายมุขตาง ๆ ท่ียังมีอยูในพ้ืนท่ี  เสนทางคมนาคมชำรุด  การแกปญหาการ

ระบายน้ำในชวงการเกิดอุทกภัยซ่ึงมักจะเกิดข้ึนเปนประจำทุกป  การดำเนินโครงการใหสอดรับกับสังคมผูสูงวัยใน

อนาคตอันใกล ซ่ึงลวนแตเปนภารกิจหลักในการจัดบริการสาธารณะท่ีดี มีคุณภาพใหแกประชาชนในทองถ่ินตอไป 

 

 


