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ส�วนที่ 5 
 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�องสอดคล�องกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว"าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ข�อ 29 กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการและการประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต"อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต"อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป=ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต"วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล"าวและต�องป=ดประกาศไว�เป>นระยะเวลาไม"น�อยกว"าสามสิบวันโดยอย"างน�อยป@ละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป@ 

การแต"งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ของเทศบาลตําบลเมือง
แกลง สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ข�อ 28 ประกอบด�วย 

(๑) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผู�แทนหน"วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหน�าส"วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก�ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 

เป>นแบบท่ีกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�
คะแนนตามเกณฑ%ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเป>นส"วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�
แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต"วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ"าย 

กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลฯ 
1. กําหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล�องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข�อ 29 
2. กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคล�อง (Relevance)ความเพียงพอ  

(Adequacy) ความก�าวหน�า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ% และ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป>นต�น 

3. กําหนด แนวทางการวิเคราะห%สภาพแวดล�อมการติดตามและประเมินผล  มีความจําเป>นท่ี
จะต�องวิเคราะห%สภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน ท้ังในระดับหมู"บ�าน /ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ และ
จังหวัดด�วย เพราะว"าหมู"บ�าน สิ่งแวดล�อมภายใต�สังคมท่ีเป>นท้ังระบบเป=ดมากกว"าระบบป=ดในปeจจุบัน 

(1) การวิเคราะห%สภาพแวดล�อมภายนอก เป>นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปeจจัยหรือ
ข�อมูลจากสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต"อการเมืองกฎหมาย สังคม สิ่งแวดล�อม วิเคราะห%เพ่ือให�เกิด
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การบูรณาการ  (integration) ร"วมกันกับองค%กรปกครอง ส"วนท�องถ่ิน หน"วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห%สภาพภายนอกนี้ เป>นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ี จะต�องดําเนินการและแก�ไขปeญหาท่ีเกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะห%สภาพแวดล�อมภายใน เป>นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปeจจัยหรือ
ข�อมูลจากสภาพภายในท�องถ่ิน ปeจจัยใดเป>นจุดแข็งหรือจุดอ"อนท่ีองค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินจะ แสวงหา
โอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให�มี การ
วิเคราะห%สภาพแวดล�อมภายใน สามารถทําได�หลายแนวทาง เช"น การวิเคราะห%ห"วงโซ"แห"งคุณค"าภายในท�องถ่ิน 
(Value-Chain Analysis)  การวิเคราะห%ปeจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป>น
การ วิเคราะห% ตรวจสอบ ติดตามองค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินเพ่ือวิเคราะห%ถึงจุดแข็งและจุดอ"อน 
 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร% 

ซ่ึงจะต�องกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมี 
องค%ประกอบท่ีสําคัญอย"างน�อย 2 ประการ ดังนี้ 

1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมิน 
ผลยุทธศาสตร%การพัฒนา ควรมีองค%ประกอบใหญ"ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผู�เข�าร"วมติดตามและประเมินผล อันได�แก" คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู�รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร%การพัฒนา ประชาชนในท�องถ่ิน ผู� มีส"วนเก่ียวข�อง และผู� มีส"วนได� เสีย 
(Stakeholders) ในท�องถ่ินนั้นๆ 

(2)  เครื่องมือ อันได�แก"  เครื่องมือ อุปกรณ% หรือสิ่งท่ีใช�เป>นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูลยุทธศาสตร%ท่ีได�กําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลต"อการพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อมูล
ดังกล"าวอาจเป>นได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ และข�อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป>นและสําคัญในการนํามาหาค"าและ
ผล ของประโยชน%ท่ีได�รับจากยุทธศาสตร% อาจเป>นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ% แบบทดสอบ แบบวัด บันทึก
ข�อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห%ทางสถิติ หรือการหา 
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต"างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ินนั้นๆ 

(3)  กรรมวิธี อันได�แก" วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข�องกับยุทธศาสตร% ซ่ึงเป>นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต"างๆ ท่ีเป>นทรัพย%สินขององค%กรปกครอง ส"วน
ท�องถ่ิน ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน เอกสารการเบิกจ"ายงบประมาณ เช"น ถนน แม"น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ%
ท่ีดินและสิ่งก"อสร�างต"างๆ กลุ"มผลประโยชน%ต"างๆ เพ่ือตรวจดูว"าดําเนินการให�เป>นไปตามวัตถุประสงค%และได�รับ
ผล ตามท่ีตั้งไว�หรือไม" ทรัพย%สินต"างๆ มีอยู"จริงหรือไม" สภาพของทรัพย%สินนั้นเป>นเช"นไร เป>นต�น ซ่ึงการกําหนด
วิธีการ เช"นนี้ต�องมีการเก็บข�อมูล วิเคราะห%ข�อมูล (Data analysis) ด�วย 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต�องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว"าเป>นการ
ติดตามและประเมินผลท่ีไหน กลุ"มประชากรเป>นใคร ใช�เครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะห%ข�อมูล การ 
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให�ภาพรวมโดยบอกว"าได�อะไร เป>นอย"างไร ปeญหาของยุทธศาสตร%
คือ อะไร ต้ังข�อสังเกตอย"างไร 

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป>นการวางโครงสร�างเฉพาะ(structure) ของ

การวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให�สามารถตอบ
ปeญหาการติดตามและประเมินผลได�อย"างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนามีเปsาหมายเพ่ือ 
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- มุ"งตอบปeญหาการติดตามและประเมินผลได�อย"างตรงประเด็น 
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร%ท่ีจะเกิดข้ึนได� 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน  เป>นเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือ  รูปแบบ

ของบ�านโดยรวมก"อนท่ีจะดําเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต"อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ 
ประเมินผลยุทธศาสตร%จึงต�องมาก"อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก"อนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบ
การ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%จึงเป>นการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต"างๆ ด�วย โดยต�องกําหนดประเด็นปeญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข�อมูล การ
วิเคราะห%ข�อมูล และ การสรุปผล 

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%  การเก็บข�อมูลจึงเป>น
ส"วนหนึ่งของการแสวงหาข�อเท็จจริงเพ่ือให�ได�ความจริงในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตลอดจนการ ใช�สถิติเป>น
เครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปeญหา แนวทางต"างๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมข�อมูลถือได�ว"า เป>น
ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการค�นคว�าหาคําตอบ เนื่องจากถ�า ได�ข�อมูลท่ีไม"น"าเชื่อถือหรือเป>นข�อมูลท่ีไม"มีคุณภาพ 
ย"อมส"งผลกระทบต"อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล  โดยการสํารวจ(survey) 
เป>นการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผู�จัดทําไว�แล�ว หรืออาจเป>นข�อมูลท่ีคณะกรรมการติดตาม
และ ประเมินผลต�องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลจะต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู�มีส"วนเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ี /บุคลากรขององค%กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน เป>น ข�อมูลท่ีมีอยู"ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึงศึกษาได�โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได� 
 

เคร่ืองมือที่ใช!ในการติดตามและประเมินผลฯ 
กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร% ประกอบด�วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ% การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
1. การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต"างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  จะ
ใช�เครื่อง มือใดในการทดสอบและการวัด เช"น การทดสอบและการวัดโครงการก"อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป>นต�น 

2. การสัมภาษณ%  (Interviews) อาจเป>นการสัมภาษณ%เด่ียว หรือกลุ"มก็ได� การสัมภาษณ%เป>น
การยืนยันว"า ผู� มีส"วนเก่ียวข�อง ผู� ได�รับผลกระทบมีความเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต�องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ% ด�วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ%
ถูกแบ"ง ออกเป>น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ%แบบเป>นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึง ใช�แบบสัมภาษณ%แบบมีโครงสร�าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ%  และการ
สัมภาษณ%แบบไม"เป>น ทางการ (informal interview) ซ่ึงคล�ายๆ กับการพูดสนทนาอย"างไม"มีพิธีรีตอง ไม"
เคร"งครัดในข้ันตอน และลําดับ ของข�อความ การดําเนินการสัมภาษณ%มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ%กว�างๆ 
ท่ีเป>นสาระสําคัญท่ีต�องการ  การให�ได� ข�อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ%แบบไม"เป>นทางการ 2 วิธี คือ 

(1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป>นการสัมภาษณ% ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว"างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู�ให�ข�อมูล  เป>นการขอข�อมูลเพ่ิมเติมหรือ ขอ
คําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร%ท่ีได�รับ การสัมภาษณ%แบบนี้นอกจากจะได�ข�อมูลแล�วยังเป>นการ
พัฒนา สัมพันธภาพท่ีดี สร�างความเชื่อถือไว�วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด�วย 
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(2)  การสัมภาษณ%เชิงลึก (in-depth interview) เป>นการสนทนาซักถามผู�ให�ข�อมูลหลักบาง
คนในหมู"บ�าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู� ความเข�าใจในประเด็นยุทธศาสตร%มากกว"าคนอ่ืนๆ มี
ประสบการณ% ด�านการพัฒนาท�องถ่ิน การวางแผน 

3. การสังเกต  (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช�การสังเกตเพ่ือเฝsาดู
ว"ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท�องถ่ิน ต�องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ กําหนดการ
ดําเนิน การสังเกต การสังเกต คือการเฝsาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย"างเอาใจใส"และละเอียดถ่ีถ�วน โดยใช�ประสาท สัมผัส
หลายอย"างพร�อมๆ กัน เช"น ตาดู หูฟeง ถ�าสิ่งนั้นสัมผัสได�ก็ต�องสัมผัส ในการเก็บข�อมูลเพ่ือติดตามและ 
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคู"กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา 
และ สัมภาษณ% เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีรอบด�าน สามารถนํามาวิเคราะห%หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ%กับสิ่ง ต"างๆ ในปรากฏการณ%ของยุทธศาสตร%ได� การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร%ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ"งได�เป>น 2 ประเภท 

(1)  การสังเกตแบบมีส"วนร"วม (Participant observation) เป>นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลเข�าไปใช�ชีวิตร"วมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร"วมกัน  ซ่ึงการสังเกต แบบมีส"วนร"วมนี้มี
ลักษณะเด"น คือ 

- มีเปsาหมายเพ่ือการเข�าร"วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย"างละเอียด 
- มีความตระหนักถึงสิ่งต"างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให�ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 
- เอาใจใส"ต"อทุกอย"างท่ีเกิดข้ึน สังเกตให�กว�างขวางท่ีสุด 
- ใช�ประสบการณ%ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
- ทบทวนย�อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต"ละวัน 
- จดบันทึกอย"างละเอียด 
(2) การสังเกตแบบไม"มีส"วนร"วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง

(Direct observation) เป>นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร�าง และความสัมพันธ%ของสมาชิก 
ในสังคม หมู"บ�าน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม"มีความสัมพันธ%เก่ียวข�องกับกิจกรรม
ท่ีสังเกต และผู�ท่ีอยู"ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม"รู�ตัวว"าตนเองถูกสังเกต 

4. การสํารวจ  (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู�  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต�องการของยุทธศาสตร% คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต�องมีการ 
บันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร% มีความจําเป>นอย"างยิ่งท่ี
จะต�องใช�เอกสาร ซ่ึงเป>นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร%การพัฒนา ปeญหาความต�องการของประชาชน ใน
ท�องถ่ิน สาเหตุของปeญหา แนวทางการแก�ไขปeญหา ตลอดจนการกําหนดเปsาหมาย แนวทางการพัฒนา  
พันธกิจ และวิสัยทัศน%ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

ผลของการดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%  ในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร%การพัฒนาขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบด�วย 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 
3. กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล 
เม่ือได�ดําเนินการตามหลักการสําคัญ 3 ประการแล�ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการวิเคราะห%ข�อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
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1. ข!อมูลเชิงปริมาณ เป>นข�อมูลท่ีเกิดจากคําถาม เช"น ใครเข�าร"วมหรือมีส"วนร"วมในการวาง
แผนการจัดทํายุทธศาสตร% ผู�เข�า ร"วมมีก่ีคน ก่ีกลุ"ม มีท่ีมาอย"างไร ผลลัพธ%ในเชิง ปริมาณท่ีได�เป>นแบบตัวเลข 
สถิติ ต"างๆ ข�อมูลเชิงปริมาณ จึงเป>นข�อมูลท่ีแสดงจํานวน เช"น จํานวนคนร"วมกิจกรรมแยกตามเพศ จํานวน
กิจกรรมท่ีถูก ระบุว"าเป>นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างความสามัคคี เป>นต�น 

2.ข!อมูลเชิงคุณภาพ เป>นข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช"น หมู"บ�าน/ชุมชนนี้  
มีความเจริญมีความเป>นเมืองหรือชนบทมากน�อยเพียงใด  จากการกําหนดยุทธศาสตร%การพัฒนานี้  หมู"บ�าน/
ชุมชนมี ปeญหาอะไรบ�าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร%แต"ละด�านหมู"บ�าน/ชุมชน เป>นอย"างไร ผลของคน
เป>นอย"างไร ข�อมูลเชิงคุณภาพ เป>นข�อมูลท่ีอธิบายปรากฏการณ%ในพ้ืนท่ีในลักษณะอย"างลึกซ้ึง เป>นข�อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ%และ เชื่อมโยงความเป>นเหตุเป>นผลของยุทธศาสตร% ผลของเชิงคุณภาพจึงเป>นเรื่องของความพึง
พอใจของประชาชนในหมู"บ�าน ชุมชน หรือผู�มีส"วนได�เสียท้ังหมด  

ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตร/การพัฒนาไปใช! วัดความสําเร็จได�จาก เช"น 
1. บรรทัดฐานด�านความพึงพอใจของผู�รับบริการ (client satisfaction criterion) 
2. บรรทัดฐานด�านเวลา (time criterion) 
3. บรรทัดฐานด�านการเงิน (monetary criterion) 
4. บรรทัดฐานด�านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 
 

การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช�รูปแบบ 
1. ความเรียงร�อยแก�ว (Narrative) เช"น คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 
2. ตาราง (Tables) เป>นการนําข�อมูลลงในช"อง (Grids) 
3. รูปภาพ (Figures) เช"น กราฟ ภาพวาดลายเส�น 

การติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/เพ่ือความสอดคล!อง
แผนพัฒนาท!องถ่ินส่ีป4 
 ประกอบด�วย 
 ๑.๑ ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห%สภาวการณ%และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร% 65 คะแนน ประกอบด�วย 
  (๑) ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 10 คะแนน 
  (๒) ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (๓) ยุทธศาสตร%จังหวัด 10 คะแนน 
  (๔) วิสัยทัศน% 5 คะแนน 
  (๕) กลยุทธ% 5 คะแนน 
  (๖) เปsาประสงค%ของแต"ละประเด็นกลยุทธ% 5 คะแนน 
  (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร% 5 คะแนน 
  (๘) แผนงาน 5 คะแนน 
  (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร%ในภาพรวม 5 คะแนน 
  (๑๐) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
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 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ%ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท�องถ่ินขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ไม"ควรน�อยกว"าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/เพ่ือความสอดคล!อง
แผนพัฒนาท!องถ่ินส่ีป4ขององค/กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห%สภาวการณ%และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร% ประกอบด�วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน (๑๐) 
    3.2 ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
    3.3 ยุทธศาสตร%จังหวัด (๑๐) 
    3.4 วิสัยทัศน% (๕) 
    3.5 กลยุทธ% (๕) 
    3.6 เปsาประสงค%ของแต"ละประเด็นกลยุทธ% (๕) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร% (๕) 
    3.8 แผนงาน (๕) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร%ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองต!นในการให!คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร/เพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนาท!องถ่ินส่ีป4ขององค/กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได! 
1. ข!อมูลสภาพท่ัวไป
และข!อมูลพ้ืนฐานของ
องค/ ก รปกครองส� วน
ท!องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
(๑) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช"น ท่ีต้ังของหมู"บ�าน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล"งน้ํา ลักษณะของไม�/
ป�าไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช"น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(๓) 

 

(๒) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช"น เขต
การปกครองของการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช"น ข�อมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และช"วงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช"น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยา เสพติด การสั งคม
สงเคราะห% ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข�อมูลเ ก่ียวกับระบบบริการ พ้ืนฐาน เช"น การ
คมนาคมขนส"ง การไฟฟsา การประปา โทรศัพท% ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช"น การเกษตร การ
ประมง  การป ศุสั ตว%  การบริ การ  การท" อง เ ท่ี ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย%/กลุ"มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล"งน้ํา) 

(๒)  

(๖) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช"น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป@ ภูมิปeญญา
ท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช"น น้ํา ป�าไม� 
ภูเขา คุณภาพาของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘ )  การสํ า รวจและจัด เ ก็บข� อ มูล เ พ่ือการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาท�องถ่ินหรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การ ดํา เนินการประชุมประชาคมท�อง ถ่ิน โดยใช�
กระบวนการร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมตัดสินใจ ร"วมตรวจสอบ 
ร" ว มรั บประ โ ยชน%  ร" ว มแก� ปeญหา  ปรึ กษาหารื อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู�  เ พ่ือแก�ปeญหาสําหรับการพัฒนา
ท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
 
 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได! 

2. การวิเคราะห/
สภาวการณ/และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห%ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล�องยุทธศาสตร%จังหวัด ยุทธศาสตร%การพัฒนาของ
องค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร%
ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน นโยบายของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร%ชาติ 20 ป@ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห%การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ%ท่ี
เกิดข้ึนต"อการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) การวิเคราะห%ทางสังคม เช"น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปeญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปeญญาท�องถ่ิน 
เป>นต�น  

(๒)  

(๔) การวิ เคราะห%ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�
ครัวเรือน การส"งเสริมอาชีพ กลุ"มอาชีพ กลุ"มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ"มต"างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป>นอยู"ท่ัวไป เป>นต�น 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห%สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต"างๆ ทางภูมิศาสตร% กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ
ประดิษฐ%ท่ีมีผลต"อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห%ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปeจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส"งผลต"อ
การดําเนินงานได�แก" S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ"อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

(๗) สรุปประเด็นปeญหาและความต�องการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปeญหา ค�นหาสาเหตุของปeญหา
หรือสมมติฐานของปeญหา แนวทางการแก�ไขปeญหาหรือ
วิธีการแก�ไขปeญหา การกําหนดวัตถุประสงค%เพ่ือแก�ไข
ปeญหา 
 
 
 
 
 

(๒)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได! 

 (๘) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ และ
การเบิกจ"ายงบประมาณ ในป@งบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช"น  สรุปสถานการณ%การพัฒนา การ ต้ั ง
งบประมาณ การเบิกจ"ายงบประมาณ การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท�องถ่ินในเชิง
คุณภาพ 

(๑)  

 (๙) ผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานในป@งบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช"น ผลท่ีได�รับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปeญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ"านมาและแนว
ทางการแก�ไข ป@งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(๑)  

3. ยุทธศาสตร/ 
3.1 ยุทธศาสตร%ของ
องค%กรปกครองส"วน
ท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของ
ท�องถ่ิน ประเด็นปeญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร%
ชาติ 20 ป@ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ และ 
Thailand   4.0 

65 
(๑๐) 

 

3.2 ยุทธศาสตร%ของ
องค%กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน และยุทธศาสตร%จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร%ชาติ 20 ป@ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห"งชาติและ 20 
Thailand 4.0 

(๑๐)  

3.3 ยุทธศาสตร%จังหวัด สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ"นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร% 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร%
ชาติ 20 และ Thailand 4.0 

(๑๐)  

3.4 วิสัยทัศน% วิสัยทัศน% ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค%กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ินต�องการจะเป>นหรือบรรลุถึงอนาคตอย"าง
ชัด เจน สอดคล�อง กับโอกาสและศักยภาพท่ี เป>น
ลักษณะเฉพาะขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน และ
สัมพันธ%กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

(5)  

3.5 กลยุทธ% แสดงให�เห็นช"องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตาม
อํานาจหน�าท่ีขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู"
การบรรลุวิสัยทัศน% หรือแสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน%นั้น 

(5)  

3.6 เปsาประสงค%ของแต"
ละประเด็นกลยุทธ% 

เปsาประสงค%ของแต"ละประเด็นกลยุทธ%มีความสอดคล�องและ
สนับสนุนต"อกลยุทธ%ท่ีจะเกิดข้ึน มุ"งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได! 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร% 
(Positioning) 

ความมุ"งม่ันอันแน"วแน"ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน%ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู"ผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร% 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ"งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ"งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิด
จากเปsาประสงค% ตัวชี้วัด ค"าเปsาหมาย กลยุทธ% จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร%และยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู"การจัดทําโครงการพัฒนา
ท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล"าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร%ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค%รวมท่ีนําไปสู"การพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร%ชาติ 20 ป@ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ"มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร%การพัฒนาขององค%กร
ปกครองส"วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร%ของ
องค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/ โครงการ เป>นผลผลิต ท่ี เป>นชุดหรือเป>น 
โครงการท่ีเป>นชุด กลุ"มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป>นต�น เพ่ือนําไปสู"การจัดทําโครงการเพ่ือ
พัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@อย"างถูกต�องและ
ครบถ�วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนา

ท!องถ่ินส่ีป4 
 ประกอบด�วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ%การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 ยุทธศาสตร%และแผนงาน 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด�วย 
  (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (๒) กําหนดวัตถุประสงค%สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (๓) เปsาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู"การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 5 
คะแนน 
  (๔) โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร%ชาติ 20 ป@ 5 คะแนน 
  (๕) เปsาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห"งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
  (๖) โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
  (๗) โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร%จังหวัด 5 คะแนน 
  (๘) โครงการแก�ไขปeญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคง ยั่งยืน 
ภายใต�หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (๙) งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปsาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค%และผลท่ีคาดว"าจะได�รับ 5 
คะแนน 
  (๑๒) ผลท่ีคาดว"าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค% 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ%ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท�องถ่ินขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ไม"ควรน�อยกว"าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนา
ท!องถ่ินส่ีป4ขององค/กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ%การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป@ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร%การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด�วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค%สอดคล�องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปsาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู"การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร%ชาติ 20 ป@ (5) 
    5.5 เปsาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห"งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร%จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก�ไขปeญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต�หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปsาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค%และผลท่ีคาดว"าจะได�รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว"าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค% (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองต!นในการให!คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล!องแผนพัฒนาท!องถ่ินส่ีป4ขององค/กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได! 

1. การสรุป
สถานการณ%การ
พัฒนา 

เป>นการวิเคราะห%กรอบการจัดทาํยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส"วน
ท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห% SWOT Analysis /Demand(Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปeจจัยและสถานการณ%
การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต"อการพฒันา อย"างน�อยต�องประกอบด�วยการ
วิเคราะห%ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสงัคม, ด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 

10  

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป@ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช�ตัวเลขต"างๆ เพื่อนํามาใช�วัดผลใน เชิง
ปริมาณ เช"น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต"างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว"าเป>นไปตามที่ตั้งเปsาหมายเอาไว�หรือไม"จํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ได�กําหนดไว�เท"าไหร" จํานวนที่ไม"สามารถดําเนินการได�มี
จํานวนเท"าไหร"สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ที่ได�กําหนดไว� 
2) วิเคราะห%ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป@ไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคต"างๆ มาใช�เพื่อวัดว"าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต"างๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต"อความต�องการของประชาชน
หรือไม" และเป>นไปตามอํานาจหน�าที่หรือไม" ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม" สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ% การดําเนินการต"างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค%
หรือไม" ซ่ึงเป>นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค%และเปsาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการาตามที่ได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส"วนราชการหรือหน"วยงาน 
2) วิเคราะห%ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร%การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห%แผนงาน งาน ที่เกิดจากด�านต"างๆ มีความสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินในมิติต"างๆ จนนําไปสู"การ
จัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินที่มีพื้นที่
ติดต"อกัน 
2) วิเคราะห%แผนงาน งาน ที่เกิดจากด�านต"างๆ ที่สอดคล�องกับการ
แก�ไขปeญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตร
และแหล"งน้ํา) (Local Sufficiency Econormy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได! 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
เป>นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค%สนองต"อแผนยุทธศาสตร%การ
พัฒนาขององค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน%ขององค%กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ"งไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อ"านแล�วเข�าใจได�ว"าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค%
สอดคล�องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค%ชัดเจน (clear objective) โครงการต�อง
กําหนดวัตถุประสงค%สอดคล�องกับความเป>นมาของ
โครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค% มีความเป>นไปได�
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปsาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสู"การต้ังงบประมาณ
ได�ถูกต�อง 

สภาพท่ีอยากให�เกิดขึ้นในอนาคตเป>นทิศทางท่ีต�องไปให�ถึง
เปs าหมายต�อง ชัด เจน สามารถระบุ จํ านวน เท" า ไ ร 
กลุ"มเปsาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย"างไร กลุ"มเปsาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�
ชัดเจนว"าโครงการนี้จะทําท่ีไหน เร่ิมต�นในช"วงเวลา
ดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว"าโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เ ร่ิ มต� น ในช" ว ง เ วล า ใดและจบลง เ ม่ือ ไห ร"  ใค รคื อ
กลุ"มเปsาหมายของโครงการ หากกลุ"มเปsาหมายมีหลายกลุ"ม 
ให�บอกชัดลงไปว"าใครคือกลุ"มเปsาหมายหลัก ใครคือ
กลุ"มเปsาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล�องกบัแผน
ยุทธศาสตร% 20 ป@ 

โครงการสอดคล�องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร�าง
ความสามารถในการแข"งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพคน (๔) การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท"า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป>นมิตรต"อส่ิงแวดล�อม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(๕)  

5.5 เปsาหมา (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล�อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห"งชาติ 

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห"งชาติฉบับท่ี 12 โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป>นศูนย%กลางการพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน%ภายใต�ยุทธศาสตร%ชาติ 20 ป@ (๔) ยึดเปsาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (๕) ยึดหลักการนําไปสู"การ
ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย"างจริงจังใน 5 ป@ท่ีต"อยอดไปสู"
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป>นเปsาหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการ
พัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข"งขันและการหลุด
พ�นกับดักรายได�ปานกลางสู"รายได�สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช"วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคม
สูงวัยอย"างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป>นเมือง (๕) 
การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย"างเป>น
มิตรกับสิ่งแวดล�อม (๖) การบริหารราชการแผ"นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได! 
5. โครงการพัฒนา (ต�อ) 
5 .6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล�อง กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร�างเศรษฐกิจไปสู" Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก เช"น 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ%ไปสู"สินค�าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู"การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร�างสรรค% และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู"การเน�นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค% นวัตกรรม วิทยาศาสตร% เทคโนโลยี และการ
วิ จั ย และพัฒนาแล� วต" อยอดความ ได� เ ป รี ยบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช"น ด� านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

5.7 โครงการสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร%จังหวัด 

โครงการพัฒนาท�อง ถ่ินมีความสอดคล�อง กับห�วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได�กําหนดข้ึน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม"สามารถแยกส"วนใดส"วนหนึ่งออก
จากกันได� นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเป>น
โครงการเชื่อมต"อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร%
จังหวัดที่ได�กําหนดข้ึนที่เป>นปeจจุบัน 

(๕)  

5.8 โครงการแก�ไขปeญหา
คว า มย า ก จน ห รื อ ก า ร
เสริมสร�างให�ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต�
หลักประชารัฐ 

เป>นโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร"วมดําเนินการ เป>นโครงการ
ต"อยอดและขยายได�เป>นโครงการท่ีประชาชนต�องการ
เพ่ือให�เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให�ท�องถิ่นมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป>นท�องถิ่นท่ีพัฒนาแล�ว ด�วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท�องถิ่น (ด�านการเกษตรและแหล"งน้ํา) (LSEP) 

(๕)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล�อง กับเปsาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการได�แก" (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร"งใส (Transparency) 

(๕)  

5.10 มีการประมาณการ
ร า ค า ถู กต� อ ง ต า มหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต�องให�สอดคล�อง
กับโครงการถูกต�องตามหลักวิชาการทางช"าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท�องถ่ินมีความโปร"งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ%มีความ
คลาดเคลื่อนไม"มากกว"าหรือไม"ต่ํากว"าร�อยละห�าของการ
นําไปตั้งงบประมาณรายจ"ายในข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ"ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ/ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได! 

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค%และผลท่ี
คาดว"าจะได�รับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได� (measurable) ใช�
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได� เช"น การกําหนดความ
พึงพอใจการกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค%ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได�รับ (การคาดการณ% 
คาดว"าจะได�รับ) 

(๕)  

5.12 ผลท่ีคาดว"าจะ
ได�รับสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค% 

ผลท่ีได�รับเป>นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค%ท่ีตั้ง
ไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�องเท"ากับ
วัตถุประสงค%หรือมากกว"าวัตถุประสงค% ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค%ควรคํานึง (๑) มีความเป>นไปได�และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได�  
(๓) ระบุสิ่งท่ีต�องการดําเนินงานอย"างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได�  
(๔) เป>นเหตุเป>นผล สอดคล�องกับความเป>นจริง  
(๕) ส"งผลต"อการบ"งบอกเวลาได� 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท!องถิ่นในภาพรวม 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ข�อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 กําหนดว"า ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต"อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป=ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต"วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล"าว และต�องป=ดประกาศโดยเป=ดเผยไม"น�อยกว"าสามสิบวัน โดยอย"างน�อยป@ละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป@ และ ข�อ 29 (๓) กําหนดว"า ให�องค%กรปกครองส"วน
ท�องถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต"อผู�บริหารท�องถ่ิน 
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต"อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป=ดเผยภายในสิบห�าวัน นับแต"วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล"าวและต�องป=ดประกาศไว�เป>นระยะเวลาไม"น�อยกว"าสามสิบวัน  โดยอย"างน�อยป@ละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป@ 

โดยใช�รูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงได�ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข�อมูล
ต"างๆ จาก 

1. ใช�แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (๑) แบบตัวบ"งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (๓) แบบมุ"งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (๖) แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปeญหาหรือเรียนรู�จากปeญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem 
Solving Method) 
  (๗) แบบการประเมินแบบมีส"วนร"วม (Participatory Methods) 
  (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (๑๑) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค%กรปกครองส"วนท�องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต�องอยู"ภายใต�กรอบตามข�อ 
(๑)-(๑๐) หรือเป>นแบบผสมก็ได� 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality0) ผลท่ีได�จริงๆ คืออะไร ค"าใช�จ"าย (Cost) 
เวลา (Time) เป>นไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม" 

3 ประชาชนได�ประโยชน%อย"างไรหรือราชการได�ประโยชน%อย"างไร 
4. วัดผลนั้นได�จริงหรือไม" หรือวัดได�เท"าไหร" (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงใช�การติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต�อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงในภาพรวม 
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4.ข!อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่นในอนาคต 
 

4.1 ผลกระทบนําไปสู"อนาคต 
1.ปeจจุบันประชาชนยังขาดความรู�ความเข�าใจในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน และไม"ได�ให�

ความสําคัญในการพัฒนาด�านอ่ืนๆ นอกจากด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน โดยจะสังเกตได�จากการประชุมประชาคม
ของท�องถ่ิน ประชาชนจะเสนอโครงการเฉพาะในส"วนของการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน โดยไม"ให�
ความสําคัญในด�านอ่ืนๆเท"าท่ีควร  

2.แนวทางการจัดทําแผนขององค%การปกครองส"วนท�องถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงทุกป@ และมี
ความรีบเร"งทําให�กระบวนการจัดทําแผนไม"มีความต"อเนื่องไม"สามารถตอบสนองความต�องการท่ีแท�จริงของ
ประชาชนในท�องถ่ินได�อย"างแท�จริงเนื่องจากบริบทของท�องถ่ินแต"ละพ้ืนท่ีมีความแตกต"างกัน  

3. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล"าช�า เพราะการดําเนินงานต"างๆ ขององค%กรปกครองส"วนต�องผ"าน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ�อน 

4. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน"ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ"งยากมากข้ึน 
5.  ปeญหาอาจไม"ได�รับการแก�ไขอย"างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยาก

และบางเรื่องอาจทําไม"ได� 
 
4.2 ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. ควรมีแนวทางในการจัดทําแผนท่ีมีความคงท่ีและชัดเจนโดยคํานึงถึงสภาพความเป>นจริง

ของพ้ืนท่ี บริบทของแต"ละพ้ืนท่ี ห"วงเวลาท่ีมีความชัดเจนและต"อเนื่อง เพ่ือให�ได�แผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองปeญหาความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย"างแท�จริง 

2. ควรเร"งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายให�
สามารถดําเนินการได�ในป@งบประมาณนั้น 

3. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต"ละด�านท่ีจะต�อง
ดําเนินการ ซ่ึงจะช"วยลดปeญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ"ายรายการใหม" 
 


