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ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมินผล 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่งเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) 
 

เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผมแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา     
ท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 
    1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
    1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 คะแนน 
        1.3 ยุทธศำสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย   
          (1) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
          (2) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
          (3) ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
          (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
          (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
          (6) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
          (7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน 
          (8) แผนงำน 5 คะแนน 
          (9) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน 
          คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร 
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
    2. แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

   ประกอบด้วย 
       1.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 คะแนน 
       1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน 
        1.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน 
         1.4 ยุทธศำสตร์และแผนงำน 10 คะแนน 
       1.5 โครงกำรพัฒนำ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 คะแนน 
  (2) ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 คะแนน 
  (3) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง                   
5 คะแนน 
      (4) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน 
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  (5) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (6) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7) โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 5 คะแนน 
  (10) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน 
  (11) มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 5 
คะแนน 
  (12) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  
 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5) 
    3.8 แผนงำน (5) 
    3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/
ต ำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ปำ่ไม้ ฯลฯ ด้ำน
กำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ ำนวนประชำกร และช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพสังคม เชน่ กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพืน้ฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง 
กำรปศุสตัว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำร
พำณิชย์/กลุ่มอำชีพแรงงำน ฯลฯ 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือ
ศำสนำ ประเพณีและงำนประจ ำป ีภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน 
สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2)  

(8) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำร
ด ำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนกำรร่วมคดิ 
ร่วมท ำ ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหำ
ส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้อง
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อมโยง
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำร
บังคับใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกดิขึ้นต่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพตดิ 
เทคโนโลยี จำรตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญำท้องถิ่น  
เป็นต้น  

 (3)  

(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำร
ส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) กำรวิเครำะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำง
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

(3)  

(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ
ในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกำส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ีแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศำสตร์พัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์พัฒนำ
ภำค แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำย
รัฐบำลหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำร
บรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถงึควำมชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.7 จดุยืนทำงยุทธศำสตร ์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงำน 
 
 
 
 
3.9 ควำมเช่ือมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 
ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำก
ศักยภำพของพื้นที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร ์

 
(5) 

 

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงำนท่ีเกิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดค่ำเปำ้หมำย กลยุทธ์จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำม
ชัดเจน น ำไปสู่กำรจดัท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นโดยระบุแผนงำนและควำมเช่ือมโยงดังกลำ่ว 

(5)  

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 

5.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมำณ 10 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภำพ 10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 10 
5. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 
    5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร (5) 
    5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 
    5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (5) 
    5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสรำ้งให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภำยใต้หลัก 
          ประชำรัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) (5) 
    5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (5) 
    5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คำดวำ่จะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจดัท ำยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend) ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
กำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพ
ด้ำนเศรษฐกิจ,ด้ำนสังคม,ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) กำรควบคุมทีม่ีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิง
ปริมำณ เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่ จ ำนวน
ที่ด ำเนินกำรจริงตำมทีไ่ด้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนท่ีไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรไดม้ีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลัก
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีที่ได้ก ำหนดไว ้
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงปรมิำณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำร
น ำเอำเทคนิคต่ำงๆมำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม 
งำนต่ำงๆที่ด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม่ ประชำชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถำวร สำมำรถใช้กำรได้ตำม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลกำรปฏบิัติรำชกำรที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมทีไ่ดรับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงคณุภำพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆมีควำมสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆจน
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักกำรบรูณำกำร (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเครำะห์แผนงำน งำนท่ีเกิดจำกด้ำนต่ำงๆทีส่อดคล้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหลักประชำรัฐ 

10  

 
 
 



ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า 159 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพื่อให้
กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมคีวำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพฒันำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงกำรต้อง
ก ำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร 
สอดคล้องกับหลักกำรและเหตผุล วิธีกำรด ำเนินงำนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภำพที่อยำกให้เกดิขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึง
เป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบจุ ำนวนเท่ำไร 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุม่เป้ำหมำย 
พื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำนอธิบำยให้ชัดเจน
ว่ำโครงกำรนี้จะท ำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำก
กลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือกลุ่มเปำ้หมำยรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและกำร
เสรมิสร้ำงศักยภำพคน (4) กำรสรำ้งโอกำสควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสรำ้งกำรเตบิโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (6) กำรปรับสมดลุ
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) 

โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) ยึดเป้ำหมำย
อนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่ำงจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำร
พัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลดุ
พ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยไดสู้ง (2) กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรำปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคม
สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
(4) กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภมูิภำคและควำมเป็นเมือง (5) 
กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภำพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงกำรมลีักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท ำน้อยไดม้ำกเช่น (1) 
เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้ำเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม 
ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลีย่นจำกกำรเนน้ภำคกำรผลิตสินคำ้ ไปสู่
กำรเน้นภำคบริกำรมำกข้ึน รวมถงึโครงกำรที่เตมิเตม็ด้วย
วิทยำกำร ควำมคดิสรำ้งสรรค์ นวตักรรม วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำแล้วต่อยอดควำม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตรเทคโนโลยีชีวภำพ 
สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำ
ของแผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำร
พัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด 
ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจำกกันได้ นอกจำกน้ี
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำรเช่ือมต่อหรือ
เดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นท่ี
เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงท่ี
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่อยอดและขยำยได้เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้
เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 
ประกำรในกำรจัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด 
(Economy) (2) ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) 
ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveeeness) (4) ควำมเหลื่อมล้ ำ
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น น ำไปสู่ควำมยุติธรรม (Equity) (5) 
ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถกูต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพฒันำต้องให้สอดคล้องกับ
โครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำ
กลำง รำคำกลำงท้องถิ่นมีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำ
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

(5)  

5.11 มกีารก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดผลงำน (Key Performance 
Indicator :KPI) ที่สำมำรถวดัได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveeeness) ใช้บอกประสิทธิภำพ 
(efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ กำรก ำหนด
ร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะไดร้ับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำร
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำ
วัตถุประสงค์ซึ่งกำรเขียนวตัถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (1) มี
ควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผลของระดับควำมส ำเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและ
เฉพำะเจำะจงมำกที่สดุและสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับควำมเป็นจรงิ (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอก
เวลำได ้

 (5)  

รวมคะแนน 100  
 
7.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติ รูปภำพ กรำฟ ข้อมูลต่ำงๆ จำก 
      7.1 ใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Resut Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (5) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS 
  (6) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method 
  (7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบกำรประเมินตัวเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำมข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    7.2 เชิงปริมำณ (Quantity) คุณภำพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่ำใช้จ่ำย (Cost) เวลำ 
(Time) เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 
    7.3 ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร 
    7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ประจ าปี 
2561 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

ประจ าปี 2561 

จ านวน
โครงการตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

ประจ าปี 
2561 

จ านวน
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

ประจ าปี 2561 

จ านวน 
โครงการ

ด าเนินการจริง 
ประจ าปี 2561 

จ านวน
งบประมาณ 
ที่จ่ายจริง 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบสำธำรณูปโภค 

38 36,251,800 10 3,208,800 11 4,274,642 

2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 4 260,000 1 80,000 1 21,919 
3. กำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชน 

25 21,099,000 15 22,006,400 10 19,313,050 

4. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

10 1,460,000 10 1,110,000 8 691,048 

5. กำรบริหำรและบริกำรเพื่อ
ประโยชน์ของประชำชน 

16 3,425,000 7 1,120,000 3 618,025 

6. ส่งเสริมคุณภำพในกำรศึกษำ
และกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 

20 5,642,000 9 3,911,000 6 3,189,147 

7. กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวโดยกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดควำมสมดุล 

7 2,300,000 4 300,000 1 27,665 

รวม 120 70,437,800 56 31,736,200 40 28,135,496 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำมีจ ำนวนมำก แต่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มีจ ำนวนจ ำกัด ท ำ

ให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรได้ทุกโครงกำรและทุกยุทธศำสตร์ 
2. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับกำรจัดสรรมีจ ำนวนน้อยลง ท ำให้มีงบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนิ น

โครงกำร 
3. มีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ แต่ไม่ด ำเนินกำร 
ข้อเสนอแนะ 
1. ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ควรจะน ำโครงกำรที่เป็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนที่ต้องกำร

แก้ไขเร่งด่วนมำบรรจุไว้เท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือให้สำมำรถจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรไดอย่ำงครบถ้วน
ทุกโครงกำร 

2. โครงกำรใดที่ไม่มีควำมจ ำเป็นหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงกำรไว้ใน
แผนพัฒนำประจ ำปี เพ่ือผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

 


