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 ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมินผล 
 

4.๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 

แนวทางการ... 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปาโทรศัพท์ฯลฯ (๒)  
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ (๒)  
(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (๒)  
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็น... 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทาง... 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเปน็ไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม ่ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมาด าเนนิการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถงึโครงการที่เตมิเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิน่เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable)  ใ ช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใ ช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
-การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ ของ อบต.แม่ข้าวต้ม ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

          

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคณุภาพชีวิต           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมือง
และการบริหาร 

          

รวม           

  
                                สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (..........โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

http://www.dla.go.th/
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      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 ๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑.๑  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  ๑.๒  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย การรักษา   

  ๑.๓  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน   

  ๑.๔  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  ๑.๕  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมในพ้ืนที่เกษตรกรรมยังเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝน เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวทางลูกรังให้มีสภาพพร้อมใช้งานและยังมีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเส้นทางส าคัญ  พร้อมทั้ง
พิจารณาเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น   

๒  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   ๒.๑  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบลแม่ข้าวต้ม จะเห็นว่า
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่ข้าวต้ม ที่จะต้องด าเนินการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหามีอยู่ไม่มาก เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มได้ลงพ้ืนที่ เพ่ือสอบถามปัญหาจากประชาชนอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที  
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   ๒.๒  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ได้น ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   ๒.๓  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล          
แม่ข้าวต้ม ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์            
ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ซึ่งเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีมาโดยตลอด ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่
ผ่านมา 


