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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานอย่างไร และข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2  ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับ
ยุทธศาสตร์  จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗   ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 28  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสาง   เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลการประเมินของการบรรลุและวัดความสำเร็จของ
โครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบจากหลาย
ฝ่ายรวมกันได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง จึงได้
แต่งตั้งคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านสาง ที่ 100  / 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2563 และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านสาง ที ่63  / 
2564  เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  
(เฉพาะราย)  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2564  ประกอบด้วย  
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               3. นายสิงหา  บญุเลิศ                  ตำแหน่งสมาชกิสภาเทศบาล                  กรรมการ 
               4. นายประสงค์  โคทวี        ตำแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ที ่7            กรรมการ 
               5. นายศิลา  วาเพชร           ตำแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ที ่8            กรรมการ 
               6. นางสายใจ  แสงอรุณ        เกษตรประจำตำบลบ้านสาง                  กรรมการ 
               7. นางบานเย็น  กลมไล        หวัหน้า กศน.ประจำตำบลบ้านสาง          กรรมการ 
               8. นางลฏาภา  ทำดี        ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง                 กรรมการ   
               9.  นางประนอม  วังคำฟู             ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล         กรรมการ 
             10. นายจรลั  โคทวี                  ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
             11. นายอุดม  พันธ์ปัญญา        ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 12 (3) ดังนี้ 

1.)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร    
 

2.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ

สอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมาย  ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการ
พัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีข้ันตอนในการดำเนินการ  ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม 
เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดกรอบ 
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา และประเมินผลโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
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1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ

กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิต     
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
        

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้
หรือเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้อง และสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบ แนวทาง และวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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2.2  ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลและกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  
โดยการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  แล้วจัดประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า        
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่   เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปใช้เป็น 
ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลในเชิงปริมาณ  ใช้แบบรายงาน 3  แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ     
1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน      

แบบที่ 1   การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน                  
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ        
     แบบที่ 3 /1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     แบบที่ 3 /2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                               ภาพรวม 
     แบบที่ 3 /3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
                                แต่ละยุทธศาสตร์                                                                         

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาเทศบาล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗   ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ (E-plan) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) และตามแบบรายงานที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านสางเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง 

 

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้กําหนดห้วง

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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 พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

เทศบาลตำบลบ้านสาง  ไดด้ำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ขึ้นมา  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน และปรับปรุง 
แก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ซึ่งจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12 (3)  
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน  นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายละเอียดตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  ซึ ่งเป็นการแสดงถึงวิธ ีการติดตาม
ประเมินผลโครงการโดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบว่าการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่  และผลของการดำเนิน
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการในขณะที ่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที ่เกิดขึ ้นจริง เมื ่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้   ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีรายละเอียด ดังนี้  
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1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  
     ส่วนท้องถิ่น 

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 กลยุทธ ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.ขอ้มลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  
เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOTAnalysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat  (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และThailand 4.0 

(10)  

 3.4 วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

 3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

 3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

 3.7 จุดยืนทาง  
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตังชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

 3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้  
          ถูกต้อง 

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
          สังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง   
           ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ  
            ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิัติราชการตามทีไ่ดร้ับ
งบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการ
ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand /Trendหรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอ่กัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ดำเนินงาน  และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพฒันา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยั
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสงัคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสรา้งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นเมือง (5) การสร้าวความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5)  



(6) การบริหารราชการแผน่ดนิที่มีประสิทธิภาพ 
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5. โครงการพัฒนา 
  5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
 (5) 

 

  5.7 โครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

  5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

  5.9 งบประมาณ     
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

  5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา 
  5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล     
ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfomance Indicator : 
KPI ) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

 
 (5) 

 

  5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

       (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ  เทศบาลตำบลบ้านสาง  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล        

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลตำบล    
บ้านสาง  เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  สามารถติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านสาง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลการประเมิน
ของการบรรลุและวัดผลสำเร็จของโครงการ  เพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และติดตามประเมินผลการดำเนินงานว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือไม่เพียงใด       
มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร และข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
และให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    4.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 ๑. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน / กอง 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 

 ๒. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก 
มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  1. ควรให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่คัดเลือกมา
จากภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

2. ควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดร่วมกัน การนำโครงการที่เกิดจากปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการจะดำเนินการในปี
นั้น ๆ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกัน ในการพิจารณาความสำคัญของโครงการ  เปรียบเทียบกับโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีการจัดลำดับความสำคัญไว้แล้ว  

3. ฐานข้อมูลสภาพปัญหาของท้องถิ่นที่ ใช้ในการประกอบการพิจารณากำหนดโครงการ       
/ กิจกรรม ยังมีข้อมูลที่ไม่ละเอียด ครบถ้วนทุกด้าน  มาประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการ  

4. ควรให้ทุกสำนัก / กองภายในองค์กร  สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5.  ควรให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก / กอง ที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการที่ต้อง
ดำเนินการในปีแรก มีการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะโครงการที่ต้องดำเนินการในปีแรก
มีการจัดทำข้อเสนอโครงการ  ซึ่งอย่างน้อยควรมีรายละเอียดในส่วนของเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนิน
โครงการ การระบุถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out come) ที่เกิดจากการนำผลผลิตดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ และต้องมีการกำหนดโครงการสามารถบรรลุผลผลิต และผลลัพธ์ดังกล่าวได้หรือไม่ 

6.  ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่น
เป็นอันดับแรก  และควรมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจำ ให้เป็นไปอย่างประหยัด และ
คุ้มค่า โดยนำสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุม
รายจ่ายให้เหมาะสม  และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ  และวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน  เพ่ือบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  และโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

 
 

 
 
 


