
สวนที่ สวนที่ 44 
การตดิตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังน้ัน  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อนําไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ี     

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖5 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

~ 391 ~ 



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการ
เลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมลูเกี่ยวกบั
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เชน การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนาประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมืองและของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเกบ็ขอมลูเพือ่การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวม
คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไข
ปญหาสําหรับการพฒันาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๒. การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจงัหวัด ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบรหิารทองถ่ิน รวมถึง
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและ
การบงัคับใชผลของการบงัคับใช สภาพการณทีเ่กิดข้ึนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
ตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมลูดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสรมิอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเปนอยู
ทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติตางๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐทีม่ี
ผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจบุันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทองถ่ิน 
ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี   
สอดคลองกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 
 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอม
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๓ ยุทธศาสตรจงัหวัด สอดคลองกบัแผนพฒันากลุมจงัหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกบัโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสมัพันธกับโครงการพฒันา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ 
 
 
 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีจ่ะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

๓.๖ เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 
 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธทีจ่ะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning) 
 
 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรือ่งหน่ึงหรือแผนงานทีเ่กิดจาก
เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มคีวามชัดเจน 
นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพฒันาทองถ่ิน 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

๓.๙ ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพฒันาทองถ่ินที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุมจงัหวัด /แผนพฒันาจงัหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดังน้ี     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรปุสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตรจงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ย่ังยืน ภายใตหลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกบัเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรบั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 
 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจํานวนโครงการกิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวาเปนไป
ตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนด
ไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 
 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม  ซึ่ ง เปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบั ติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบั ติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพิ้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกบัโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกบัความเปนมาของโครงการ สอดคลองกบั
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการต้ัง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ 
สอดคลองกบัแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
 

(๕)  

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่ เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ ดาน
สาธารณสุข ดานวัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

๕.๗ โครงการ
สอดคลองกบั
ยุทธศาสตรจงัหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกัน
ได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 
 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ย่ังยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการที่ ดําเ นินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก  (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 
 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 
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๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ 
 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิด
ที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
 
 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกบัวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่เกิดข้ึน
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑)  มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล 
สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 
 
 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกําหนดรูปแบบที่จะใชติดตามและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไมและผล
ของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคหรอืไม โครงการใดที่จะดําเนินการในไตรมาสแรก ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส
ที่ 3 จนถึงไตรมาสสุดทาย และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาววามีประสิทธิภาพและประสิทธิ
เพียงใด โดยใชเกณฑตัวช้ีวัดคุณคาของโครงการ 4 ตัวช้ีวัด ไดแก งบประมาณในการดําเนินการ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ผลผลิต และผลลัพธในการดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนวามีโครงการใดบางที่
สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง โครงการใดที่ไมไดทําเพราะสาเหตุอะไร เปนการประเมินศักยภาพของเทศบาลในการ
ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว รวมไปถึงการประเมินตามคาเปาหมายที่กําหนดในแตละยุทธศาสตร นอกจากน้ียัง
ใชแบบการประเมินผลแผนพัฒนาโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 

1. แบบประเมินผลความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการที่สําคัญที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินคัดเลือก 

2. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาเรือง 
3. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาเรืองในแตละ

ยุทธศาสตร 
 
 
 

~ 399 ~ 



4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
 1) ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  (1) การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองใหประชาชนมีสวนรวมโดยผานเวทีการ
ประชุมประชาคมระดับทองถ่ิน สัดสวนตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย กําหนด ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน
ที่ซับซอน และดําเนินการคอนขางยากสงผลใหไมไดรับความรวมมือจากประชาชนตามเปาหมายที่ต้ังไว 
  (2) สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินจากทุกภาคสวน เพื่อรวมกันแกไขปญหาตางๆ 
ตลอดจนสรางชองทางใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขารวมกิจกรรมการพัฒนาอยางกวางขวาง 
รวมถึงชองทางเครือขายออนไลนสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (1) โครงการตามแผนพัฒนาในแตละปงบประมาณ ควรกําหนดข้ึนโดยคํานึงถึงผลลัพธหรือ
ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนและทองถ่ินทั้งทางตรงและทางออม เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 
รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในการดําเนินโครงการตางๆ  
  (2) โครงการที่ดําเนินการควรมีผลการดําเนินการที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนหรือผูไดรับประโยชนอยางแทจริง ซึ่งเทศบาลควรเขาถึงประชาชนสม่ําเสมอ 
  (3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน 
  (4) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตอง
ดําเนินการซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจายรายการใหม 
  (5) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  (6) ควรเรงรัดและกําชับใหเจาของโครงการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวเพื่อให
เกิดประโยชนแกประชาชน 
  (7) โครงการกอสรางที่ ไม เปนไปตามแผน ทําใหมีผลกระทบกับประชาชน ควรมีปาย
ประชาสัมพันธแจงเหตุความจําเปนและระยะเวลาแลวเสร็จใหประชาชนทราบ 
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