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สวนท่ี สวนท่ี 44  
การติดตามและประเมินผล 

…………………… 
4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ      
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองได
ตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยาง
แทจริงเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือ
นําไปสูการบูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ      
ใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการ      
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณา     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒          
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดังนี้  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  หนา 117 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ก็เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย
ประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  
เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อยางไร  ซ่ึงสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 ๒๕๖5 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

      
  

  

๒. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

      
  

  

๓.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานคุณภาพ
การศึกษา 
และการกีฬา 

      

  

  

๔.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริม
วัฒนธรรม อนุรักษ 
จารีต ประเพณี และถู
มิปญญาทองถิ่น 

      

  

  

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนรัุกษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม 
และการทองเที่ยว 

      

  

  

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
และการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

  

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนนิการได (.......... 

โครงการ) 
คิดเปนรอยละ

ของ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอย
ละของ
แผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของ

ขอบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
 

     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
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4.4  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน 
  4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  (๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัย
แลง  วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิต
และทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

  (๒)  ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซ่ึงไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ี
ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  
สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

  (๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  
   (๕)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุม
เปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการ
แกไข  จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๑)  ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวน
มาก  ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
   (๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
โดยประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ประชาชนท่ัวไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  หนา 125 
 

   (๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผา
หญา ไรสับปะรด การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปท่ีผานมา  
 
 
 


