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ส่วนท่ี ๔ 

 
 

 
 
 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
ดังน้ัน  จึงต้องมีการก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิด
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี     
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จงัหวดั (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทศัน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด 
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     ๓.๖  เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จดุยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลง่น้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เชน่ เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสขุ 
อาชญากรรม ยาเสพตดิ การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศพัท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วฒันธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าป ีภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพืน้เมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่น
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพฒันาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผงัเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผล
ของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภมิูศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐท์ี่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุดแขง็) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวดั 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวดั และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตแิละ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
    

๓.๔ วิสัยทศัน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงคข์อง
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยทุธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับ
โครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งทีต่้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชดัเจนในสิง่ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่หน่ึงสิ่งใดที่ชดัเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจดุมุ่งหมายใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค ์ตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมี่ความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบับที ่๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจงัหวดัยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจงัหวดั และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชดัเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สงัคมแหง่ชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวดั (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ังคง ม่ังคัง่  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การตดิตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิ่น 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 
 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
10 

 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
 
 

๑) การควบคุมที่มีตวัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วดัผลในเชงิปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติน่ังเองว่าเป็นไปตามท่ี
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพฒันาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวดัคา่ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ทีด่ าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจหรือไม่ สิง่ของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบตัิราชการตามท่ีบรรลุวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านตา่งๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตติ่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช ้SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านตา่งๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชดัเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชดัเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพฒันาบรรลตุามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางทีต่้องไปใหถ้ึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชดัเจนว่า
โครงการน้ีจะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความม่ันคง ม่ังคัง่ ยัง่ยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบับที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (๒) ยดึคนเป็นศูนย์กลางพฒันา (๓) 
ยึดวิสยัทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี(๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยดึหลักการน าไปสู่ปฏบิัติใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจงัใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา 
(๑) การยกระดบัศักยภาพการแขง่ขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สงู (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสงูวยัอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสงัคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงัหวดั 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยัง่ยืน ภายใตห้ลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (๑) เปลีย่นจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลีย่นจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจาก
การเน้นภาคการผลติสินคา้ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชงิเปรียบเทยีบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพฒันาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวดัที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวดั ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
ม่ันคง ม่ังคัง่ ยัง่ยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถงึหลักส าคญั ๕ ประการในการจัดท า
โครงการไดแ้ก่ (๑) ความประหยดั (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปรง่ใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วดั (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละผลที่
คาดวา่จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจาก
เงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของ
ท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซ่ึงสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา 

 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ   

            (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซ่ึงได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การ
รักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หน้ีสินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการ
สาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เน่ืองจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา
ของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังน้ี  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข 
ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
จัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังน้ี  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ัน ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซ่ึงมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น า
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
    
 
  

 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นใน
 


