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ส่วนที่  4 
การติดตามประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

               ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา  ท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

                   ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่  การบูรณา
การร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา กลุม่จังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะต้องมีการ ติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 9414 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 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 
 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการ เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
 (3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูล เก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวน ประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ 

(3)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคม ขนส่ง การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน เต็ม คะแนน ที่ได้ 

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ 
ประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การ 
นับถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิน่ สนิค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพฒันา 
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ 
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ 
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรกึษาหารือ แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์ 
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
 (5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคบั ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การ ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน ที่

ได้ 
 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทาง 

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีล
ต่อ สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการ
พัฒนาใน ปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงาน
ได้แก่ S-Strengit (จุด แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร ์ของ
องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น 
 

 
3.2 ยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์ จังหวัด 
 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์  
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6  เป้าประสงค ์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ ์  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพฒันา
และแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้อง กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสัมพันธ์กบัโครงการพฒันา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ะน าไปสู่การ
บรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิง่ที่จะ
ด าเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศนน์ัน้ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน ที่
ได้ 

 
3.7 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง ของ
ยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร ์

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนด จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค ์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ พัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ เชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัด /แผนพฒันาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่าย 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา    10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา  10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้
ถูกต้อง  

(5) 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ  

(5) 

5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่า ที่
จะได้รับ  

(5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุป 
สถานการณ์การ 
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติใน
เชิง ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่ง เองว่า
เป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนทีด่ าเนนิการ จริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้มี จ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนด ไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติใน
เชิง คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ 
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน ต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงตอ่ความต้องการของ ประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชน พึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนนิการต่างๆ มี สภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่บรรลุวัตถปุระสงค ์และเป้าหมายของแผนปฏิบตัิราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมา ด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสว่น
ราชการหรือ หน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้ง กับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพฒันาท้องถิน่โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีพิน้ที่
ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ 
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน ที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจน ของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่และ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไป
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด 
วัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับ 
โครงการ 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ม ีความเป็นไปไดช้ัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตัง้ 
งบประมาณได ้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนนิงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้ บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการ แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความ เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลาง พัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมาย อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ การหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายไดสู้ง (2) การพฒันาศักยภาพคน ตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ ความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผน่ดินที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน ที่

ได้ 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้อง 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้า เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนดว้น
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ 
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่น
ต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น ปัจจบุัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้างให้ 
ประเทศชาติมัน่คง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็น โครงการที่ประชาชนตอ้งการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึง่มี
ลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็ท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณม ี
ความสอดคล้องกับ 
เป้าหมาย(ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ประสทิธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสทิธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ 
การราคาถูกต้องตาม 
หลักวิธีการ 
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที ่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค ์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ที่ ส า ม า ร ถ วัด ไ ด้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิ 
ผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การ ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจาก ผลของวัตถปุระสงค์ที่เกิดที่สิง่ที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดวา่จะ ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการตาม
โครงการ พัฒนาซึ่งสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที ่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ เขียนวัตถุประสงค์ควรค านงึถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ ประเมินผลดบัของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงาน อย่างชดัเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบิัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเปน็จริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง บอก
เวลาได ้

(5)  

รวม 100  
 
 
๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
             ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ สามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของ ท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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                 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
                     (1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
                           - โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-25670) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
อปท. 

2566 2567 2568 2569 2570 
จ า น ว น
โครงการ 

 งบประมาณ จ า นวน
โครงการ 

งบประมาณ จ า นวน
โครงการ 

งบประมาณ จ า นวน
โครงการ 

งบประมาณ จ า น ว น
โครงการ 

งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม 

          

2)  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

          

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ 

 

          

4) ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

          

5) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
องค์กรและ
บุคลากร 

          

 6) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และการท่องเทีย่ว 

 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ 

(..................โครงการ) 
คิด เป็นร้ อย
ล ะ ข อ ง
แผน พัฒน า
ท้องถิ่น 

คิด เป็นร้ อย
ละของแผน
ด าเนินงาน 

คิด เป็นร้ อย
ละของ เทศ
บัญญัติ+เงิน
สะสม 

1. บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

     

2. ตั้ ง ใ น เ ท ศ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ 

  

3. จากเงินสะสม   
4. จัดท าแผนด าเนินงาน 

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

  

5. สามารถด าเนินการได ้
-ข้อบัญญัติ=........... 
+ 
-เงินสะสม – 
................... 

  

 
 
      (1.2) การวัดเชิงคุณภาพ (Quality) 
           การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมี ดังนี้ 
           แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ให้
หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
        1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง ผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  
        2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
    3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก และบางเรื่องอาจ
ท าไม่ได ้
 
   4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
       1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและความสอดคล้องของโครงการพัฒนาจะบรรจุใน
แผนพัฒนาถิ่น  โดยค านึงถึงการพัฒนาที่จะด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไป
อย่างยั่งยืน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง    
      2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น   
     3) เทศบาล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่ จะต้องด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่ 
 

************************************************************************** 


