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สวนที ่ 2 

การตดิตามและประเมินผล 
1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ 256๑ 
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

1.1.1  วิสัยทัศน  (Vision) 

“ตําบลนาอยู มุงสูเกษตรผสมผสาน ยึดหลักธรรมาภิบาล นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน” 

1.1.2  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  2   การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ลงทุนและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3   การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ีการพัฒนา  4   การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5   การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
1.1.3 พันธกิจ   (Mission)  

พันธกิจท่ี  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ดานแหลงนํ้าใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

พันธกิจท่ี  2   สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
พันธกิจท่ี   3   สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสรางสังคมใหเขมแข็ง    
พันธกิจท่ี   4   ปรับปรุงและพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

พันธกิจท่ี   5   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
พันธกิจท่ี   6   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชน 

พันธกิจท่ี   7   สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 

พันธกิจท่ี   8   รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิมใหคงอยูและเผยแพรใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป 

พันธกิจท่ี   9   สงเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตําบลใหดีข้ึน 

พันธกิจท่ี   ๑๐ สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

1.1.4 เปาประสงค 
๑. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงการพ้ืนฐาน การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

๒. ประชาชนมีนํ้าไวใชในการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอท่ัวถึง 

๓. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงครอบครัว 

๔. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ 

๕. แหลงทองเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงและฟนฟูใหนาเท่ียว 

๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน หางไกลจากยาเสพติด  ชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีความสงบเรียบรอยในชุมชน 

๘. การศึกษาเปนไปอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

๙. เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  และรวมอนุรักษฟนฟู  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๑๐. เยาวชนและประชาชนรักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีและไดรับการบริการทางสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความสมดุลอยางย่ังยืน 

๑๒. การบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพเกิดความโปรงใส มีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

๑๓. ประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารอยางตอเน่ืองและทันเหตุการณ 

๑๔. ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
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1.2 โครงการพัฒนาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน  

 

 

 ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 100 57,496,700 111 67,858,600 78 55,110,700 50 35,211,000 16 24,605,720 355 240,282,720

100 57,496,700 111 67,858,600 78 55,110,700 50 35,211,000 16 24,605,720 355 240,282,720

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการวางแผนสงเสริมความเขมแข็งทางการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การลงทุนและการทองเที่ยว

2.1 แผนงานการเกษตร 27 11,440,000 36 11,840,000 30 11,640,000 30 11,640,000 30 11,640,000 153 58,200,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 1,500,000

28 11,470,000    37 11,870,000 31 11,670,000 31 11,670,000 31 11,670,000       158 59,700,000       

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 47 2,947,000 36 2,820,000 34 3,920,000 34 3,920,000 34 3,920,000 185 17,527,000

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 51 21,322,600 51 21,622,600 51 21,622,600 51 21,622,600 51 21,622,600 255 107,813,000

3.3 แผนงานการศึกษา 21 12,783,000 31 9,474,000 32 13,780,000 25 13,178,000 25 13,178,000 134 62,393,000

3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 29 2,620,000 16 3,220,000 16 3,220,000 16 3,220,000 16 3,220,000 93 15,500,000

3.5 แผนงานสาธารณสุข 16 1,502,000 16 1,502,000 16 1,502,000 16 1,502,000 16 1,502,000 80 7,510,000

164 41,174,600    150 38,638,600 149 44,044,600 142 43,442,600 142 43,442,600       747 210,743,000    

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000

4.2 แผนงานการเกษตร 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 25 2,550,000

4.3 แผนงานสาธารณสุข 8 320,000 9 570,000 9 570,000 9 370,000 9 370,000 44 2,200,000

4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 470,000 7 360,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 30 1,730,000

23 880,000 23 1,490,000 21 1,430,000 21 1,230,000 21 1,230,000 109 6,730,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 48 4,850,000 34 3,677,000 40 19,477,000 40 19,477,000 39 18,677,000 201 66,158,000

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 4 150,000 20 750,000

52 5,000,000 38 3,827,000 44 19,627,000 44 19,627,000 43 18,827,000 221 66,908,000

367 116,021,300 359 123,684,200 323 131,882,300 288 111,180,600 253 99,775,320 1,590 584,363,720รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลทุงหลวง  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565 รวม  5  ป

 ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.งานบริหารงานทั่วไป 10      368,500         37      2,813,900   16      570,500      4         123,000       -     -                     67      3,875,900         

2.งานบริหารงานคลัง 3        48,200           3        55,000         1         40,000         -     -               -     -                     7        143,200            

3.งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3        160,000         7        1,389,300   11      171,080      4         33,800         4        33,800              29      1,787,980         

4.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข -     -                  2        55,000         1         190,000      -     -               -     -                     3        245,000            

5.งานบริหารกองชาง 5        535,000         20      4,433,300   10      250,500      1         8,000           -     -                     36      5,226,800         

21      1,111,700      69      8,746,500   39      1,222,080   9         164,800       4        33,800              142   11,278,880       

รวม  5  ป

รวมทั้งสิ้น

                      บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลตําบลทุงหลวง  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

กอง/งาน

ป  2562 ป  2563 ป  2564 ป  2565ป  2561
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โครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ ปงบประมาณ 256๑ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
ท่ีปรากฏอยูใน 

เทศบัญญัติ /โอน/จายขาดเงินสะสม 

คิดเปนรอยละของโครงการที่ปรากฏ        

ในแผนฯ 

42๘ ๑๒๒ ๒๘.๕๐ 

 

 

 

1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยูในระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๕๓ 12.18 - - 69 61.34 39 73.53 

 

การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.256๑   

จํานวนเงิน คิดเปน 

งบประมาณโครงการตามเทศบัญญัติ การเบิกจายจริง รอยละ 

10,533,600.00 9,455,568.00  ๘9.๗๖ 

หมายเหตุ เนื่องจากตามหนังสือส่ังการใหต้ังจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน เดิมต้ังไว 200,000.00 บาท โอนเพิ่ม 900,000.00 บาท และคาจายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาเดิมต้ังไว 20,000.00 บาท โอนเพิ่ม 100,000.00 บาท  

0

100
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300

400

500

1 

โครงการท่ีอยูใน
แผน  

จาํนวนโครงการ 
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1.4  ผลท่ีไดรับจากการดําเนินการ 

4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม (โดยสุมสํารวจ ๕00 คน) 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

(1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 85.67 11.33 3.00 

(2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 86.00 11.33 2.67 

(3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 80.30 18.37 1.33 

(4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 88.63 9.33 2.04 

(5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 82.55 15.00 2.45 

(6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 83.33 15.00 1.67 

(7)  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ 
     ประชาชนในทองถ่ิน 

90.00 4.67 5.33 

(8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 89.33 7.67 3.00 

ภาพรวม 85.73 11.59 2.68 

 

 

 

 

พอใจมาก 

พอใจ 

ไม่พอใจ 
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ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ีมี

อํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ

ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  เพื่อใหการดําเนินงานมุงสู

เปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน

และประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลใน

การวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

  เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง  ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๖๑  เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอส่ังการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  เทศบาลตําบลทุงหลวงจึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูลในระบบ e-plan ดังกลาวมา

ใชในการติดตามและประเมินผลแผน 

  เนื่องจากในชวงเดินตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบบ e-plan เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได

มีการปรับปรุงระบบ จึงไมสามารถประมวลผลโครงการได คณะทํางานจึงไดรวบรวมขอมูลโครงการและการเบิกจาย

เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/


~ ๑๑ ~ 
 
1.5 ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

  การดําเนินงานของเทศบาตําบลทุงหลวงและในปงบประมาณ  25๖๑ ท่ีผานมาจากการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สามารถแยกปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานไดดังนี ้  

1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมสามารถกระจายทําโครงการไดทุกยุทธศาสตร และความตองการ
ของประชาชนมีมาก 

2. จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอในการบริหารจัดการ 
เชน ดานโครงสรางพื้นฐานไมสามารถดําเนินการครอบคลุมทุกหมูบาน 

3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลาชาทําใหไมทันดําเนินกิจกรรม/โครงการในปนั้นๆ 
4. จํานวนโครงการท่ีจะดําเนินการมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในปนั้นๆ ทําใหแกไขปญหา

และความตองการของประชาชน ไดไมครอบคลุมเทาท่ีควร 
5. โครงการเกินศักยภาพมีจํานวนมาก จึงไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมดทุกโครงการ 

6. ประชาชนในตําบลขาดความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

7. ประชาชนไมใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร 

  1.  โครงการท่ีนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ในปงบประมาณนั้นๆ ควร

เปนโครงการท่ีสําคัญ และจําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวนเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน เนื่องจากงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ  

2. ควรมีการสํารวจโครงการท่ีจะดําเนินการและต้ังงบประมาณใหครบถวน เพื่อสะดวกตอการบริหาร

จัดการ 

  3.ในปท่ีผานมาไดบรรจุโครงการพัฒนาไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไวมากเกินไป

จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามแผนพัฒนา งบประมาณมีขีดจํากัด ในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไปเห็นควร

บรรจุโครงการในแผนพัฒนาตามงบประมาณท่ีมีอยูหรือใกลเคียงกับจํานวนงบประมาณท่ีไดรับ 

  4.เทศบาลตําบลทุงหลวงควรประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม
ลักษณะของโครงการซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลตําบล  และทําใหปญหาและ
ความตองการของประชาชนไดรับการแกไขอยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
   2.  แนวทางการติดตามและประเมนิผล ปงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

   2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

  -  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน (5) 
   3.5 กลยุทธ (5) 
   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓ ~ 
 
          แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1)ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล/ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2)ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน การเขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 
 

(2)  

(3)ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 
 

(2)  

(4)ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
 

(2)  

(5)ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2)  

(6)ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ 
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 
 

(2)  

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 
 

(2)  

(9)การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

(3)  



~ ๑๔ ~ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  
(1).การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 
 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 
 

(3)  

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

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆสภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 
 
 

(3)  

 
 
 
 
 
 
 

 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 
 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก  S-Strength 
(จุดแขง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 
 
 

(3)  

 



~ ๑๕ ~ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตรจงัหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 
4.0 

(10)  

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนน้ัน 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธท่ีมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสาํเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีทีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนสี่ป โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 
 
 
 

 

รวมคะแนน 100  



~ ๑๖ ~ 
 

     2.2.การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

- แนวทางเบือ้งตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา   ประกอบดวย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
   5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
   5.5 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคลอง THAILANG 4.0 (5) 
   5.7 โครงการมีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง   
        ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

  5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.11 มีกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๗ ~ 
 

     

    แนวทางเบือ้งตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand Demand  Analysis/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,ดาน
สังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 

10  

2.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆเพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆก็คือผลผลติน้ันเองวาเปนไป
ตามท่ีต้ังเปาหมายไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไร สามรถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีได
กําหนดไว  
2)วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (lmpact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ(Quantitative) 

10  

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆมาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆท่ีดําเนินการ
ในพื้นท่ีน้ันๆตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆมีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผล
การปฏิบัติท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน 
2)วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (lmpact)โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
คุณภาพ(Qualitative) 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1)วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆจนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand Demand 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)กับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดตอกัน 
2)วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆมีความสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยาจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานเกษตรและแหลงนํ้า) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 

10  



~ ๑๘ ~ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5.โครงการพัฒนา 
5.1ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน(Clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนนําไปสูการต้ัง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร  มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมาย
รอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 

โครงการสอดคลองกับ(1)ความมั่นคง(2)การสรางความสามารถในการ
แขงขัน(3)การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4)การสรางโอกาส
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5)การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย(1)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(2)ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา(3)ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป(4)ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน
เปาหมายระยะเวลา ภายใตแนวทางการพัฒนา(1)การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ(3)การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม(4)การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง(5)การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม(6)การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

(5)  



~ ๑๙ ~ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

5.6โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวย
นวัตกรรม ทํานอยไดมาก เชน (1)เปล่ียนจากผลิตสินคาโภคภัณฑไปสู
สินคาเชิงนวัตกรรม (2)เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (3)เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบ เชน ดานเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5)  

5.7โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพฒันาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน
ทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5)  

5.9งบประมาณมี
ความ สอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานงึถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน
การจัดทําโครงการไดแก (1)ความประหยัด (Economy) (2)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5)ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

5.10มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมี
ความคลาดเคล่ือนไมมากกวาหรือไมตํ่ากวารอยละหาของการนําไปต้ัง
งบประมาณจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจาย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.11มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด(KPI)และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (key performance 
Indicatcator: KPI )ท่ี สามรถวัดได(measurable)ใชบอก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(Efficiency) ไดเชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนดรอย
ละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ี
ไดรับ(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

 (5)  

5.12ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 
 

ผลท่ีไดรับเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินงานการตาม
โครงการพัฒนาซึง่สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง(1)มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2)วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3)ระบุส่ิงท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและ
สามารถปฏิบัติได (4)สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงหลวง  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงหลวง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ิน ส่ีป  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันท่ี ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม

และประเมินผล  ดังนี ้
๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  

ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  
ยุทธศาสตร  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหาความตองการ
ของประชาคมและชุมชน  
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมคีวามจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

มีโครงสรางพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบ้ันพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดี
ข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด

การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ี

เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ี
ดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมา
และวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
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(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   
     (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  ส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมูบาน
ท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอม
ภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  
เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดลอม  วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอก
นี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด

เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

5.3  แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมา
วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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2.4 กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลทุงหลวงกําหนดเครื่องมือ
ท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
     2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นท่ีจากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาท่ี 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทับหมันเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

3)กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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2.๕ แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินการที่ผานมา  
(ประจําปงบประมาณ 2562) 

โครงการ………………………………………………..…….. ตามยุทธศาสตรที่……………………………………………………………….. 
ของเทศบาลตําบลทุงหลวง อาํเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

************************************* 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ   ตํ่ากวา 30 ป  31–50 ป  51-60 ป         60ปข้ึนไป 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   ปริญญาตรี 
4. อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    คาขาย/ธุรกิจสวนตัว      รับจาง 

    เกษตรกร  นักเรียน นักศึกษา  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอการดําเนนิงานโครงการ  
ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 

๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาสี่ป 

      

๒. โครงการตรงตามปญหา/ความตองการและสราง
ประโยชนใหแกทานไดเพียงใด  

      

๓. ความโปรงใส/ความเปนธรรม/ชัดเจนตามระเบียบ
ขอกฎหมายและประกาศใหประชาชนทราบ  

      

๔. การดําเนินการมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมาย
ตามแผนฯ  

      

๕. การดําเนินการมีความประหยัด และมีความคุมคา
ตอการใชงบประมาณของเทศบาลฯ 

      

 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นอื่นๆ (ถามี) 
.....................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ

1.  โปรดใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชอง      ท่ีเปนตัวเลือกคําตอบในสวนท่ี 1 และทําเคร่ืองหมาย √ ลงในระดับ
ความพึงพอใจของแตละประเด็นในแตละขอตามตารางในสวนท่ี 2  

2.   คําอธิบายความหมายหัวขอการประเมินความพึงพอใจ 
-ความพึงพอใจขอที่ 1 หมายความวา 1. มีการนัดหมายวัน เวลา สถานท่ีท่ีชัดเจนในการจัดเวทีประชุมระชาคม 
2.การดําเนินการมีการทําความเขาใจเร่ืองท่ีจะประชุมท่ีชัดเจนและรับฟงปญหาและความตองการจากผูท่ีเขารวม 
-ความพึงพอใจขอที่ 2 หมายความวา  การดําเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงคท่ีทานนําเสนอเขาแผนชุมชน/

แผนพัฒนา 4 ป เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิติประจําวันของทานไดจริง   
-ความพึงพอใจขอที่ 3 หมายความวา  โครงการท่ีดําเนินการสามารถตรวจสอบความมีอยูจริง เชน ปริมาณ

งาน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ข้ันตอนตามภารกิจและระยะเวลาท่ีไดดําเนินการ 
      -ความพึงพอใจขอที่ 4 หมายความวา  ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลทุงหลวงโดยประหยัดและคุมคา  

****ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี**** 


