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              ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
                ----------------------------- 

 
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน พัฒนา
ท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์
ในการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่  
ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ฉบับเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนดไว้  โดยการติดตามและประเมินผลแผนนั้นจะต้องพิจารณาการติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตาม (Evaluation) 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติกรอบยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น

ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์หรือแผนท้องถิ่นมีการด าเนินการในช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ    
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ     
ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน  

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ความเสมอภาคและ      
ความเป็นธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือ    
การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

๓. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

๔. ความรับผิดชอบชอง
หน่วยงาน 

 พันธกิจต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะ 
 การให้หลักประกัน      

ความเสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อน            
ความรับผิดชอบ 

๕. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา 
 การรับฟังความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธ์ใน       

การแก้ไขปัญหา 
 ความรวดเร็วในการแก้ไข 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งข้อมูล
โครงการควรประกอบด้วย  ความชัดเจนของชื่อโครงการ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมายมีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ผลผลิตของโครงการ มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 สอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ           
มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่  1๕ พฤษภาคม 
25๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-256๕) ขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น    

การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยการประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เป็นการ

ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกว้าง เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินผลโดยทั่วๆ ไปเพ่ือให้ได้ข้อมูล
น ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ของแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ฯลฯ 

การประเมินผลผลิต มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดผลและแปลความหมายของผลความส าเร็จของแผนงาน / 
โครงการโดยทั่วไปการประเมินผลผลิตเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน / 
โครงการ หากผลงานที่ท าได้สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ แสดงว่าแผนงาน / โครงการประสบผลส าเร็จ แต่ถ้าผลงานที่
ท าได้ต่ ากว่าเกณฑ์ ก็แสดงว่าแผนงาน / โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผู้ประเมินผลจะต้องอธิบายถึงสาเหตุ 
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้รายงานการประเมินผลสภาวะแวดล้อม การประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น และ
การประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคด้วย 

รูปแบบและประเด็นการประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
๑. การประเมินผลกระบวนการ 
๒. การประเมินผลที่ได้รับของโครงการ 
๓. การประเมินผลกระทบของโครงการ 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางใน            

การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ๘ เกณฑ์ ประกอบด้วย 
๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่

ก าหนดตามแผน การประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้
ไปในการด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทาง             
การจัดการและเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 

๓. เกณฑ์ประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์
จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

๔. เกณฑ์ผลกระทบ  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม
และหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้ มุ่งหวัง                
ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 
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๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง  เป็นเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของ
โครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ 

๖. เกณฑ์ความยั่งยืน เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความ
ต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ
ในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ 

๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาค         
เท่าเทียมกัน 

๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกัน
ว่า การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ หมวด 6 ข้อ 29 
(๓) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย            
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
   ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ 
                เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน 
                มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
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   ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ส านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา   
    ท้องถิ่น 

  

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท า   
    ฐานข้อมูล 

  

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมิน 
    สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
      สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับ 
      จังหวัดยุทธศาสตร์จังหวดั  กลุ่มจังหวัด องค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ค าชี้แจง  แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใตแ้ผน ๔ ปี  
         โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนนิงานในเดอืนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๔ ปี รวมฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ – ๔ และบัญชแีก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา ฯ ฉบบัที่ 
๑ – ๕ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๖๒) ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓) ปีที ่๔ (พ.ศ.๒๕๖๔) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
การบริการสาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

149 365,523,200 27 104,908,100 6 3,818,000 3 1,150,000 185 475,399,300 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอยา่งยั่งยืน 

๓๒ ๒๓,๐๘๑,๘๘๘ 34 16,031,028.40 31 17,046,488 31 16,916,488 128 73,075,892.40 

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน
เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม 
 

๔3 ๑6,๖๖๖,๒๐๐ 42 16,493,200 40 14,304,600 38 14,849,200 163 62,313,200 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑) ปีที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๖๒) ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๓) ปีที ่๔ (พ.ศ.๒๕๖๔) รวม 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

๑๐ ๗,๘๕๐,๐๐๐ 7 3,170,000 4 275,000 3 285,000 24 11,580,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

๕5 ๑๓1,898,๖๒๕ 53 131,782,168 52 143,381,17
6 

48 146,461,30
0 

208 553,523,269 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๔ ๓๒,๒๖๐,๐๐๐ 16 41,200,000 7 10,280,000 6 10,230,000 43 93,970,000 

รวม ๓03 577,279,913 179 313,584,496.40 140 189,105,264 129 189,891,988 751 1,269,861,661.40 
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แบบที่ 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๑ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะ
และพัฒนาระบบผังเมือง 

149 ๘๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

๓๒ ๒๖ 

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กร
และชุมชนเพื่อมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม 

๔3 ๓๕ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้สินค้าเกษตร 

๑๐ ๔ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๕5 ๔๔ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๔ ๗ 

รวม ๓03 ๑๙๖ 
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ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม 
 
 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

 
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ
พอใจ 

(ร้อยละ) 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 33.23 66.35 0.42 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 33.48 65.95 0.57 
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30.40 65.30 4.30 
๔ การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 32.95 65.25 1.80 
๕ ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29.97 68.25 1.78 
๖ การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด  33.22 66.52 1.26 
๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
36.43 62..72 0.85 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 45.43 53.4 1.17 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 47.8 51.5 0.70 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 35.88 62.80 1.32 

    
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e –plan (www.dla.go.th) 

(2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

- แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
- แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจขงประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับ             

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
-    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของอปท. ในภาพรวม 
             ผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม  มีดังนี้ 
 
 
ที ่

 
ความพึงพอใจ 

พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ
พอใจ 

(ร้อยละ) 
๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 33.23 66.35 0.42 
๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 33.48 65.95 0.57 
๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30.40 65.30 4.30 
๔ การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 32.95 65.25 1.80 
๕ ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29.97 68.25 1.78 
๖ การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด  33.22 66.52 1.26 
๗ ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
36.43 62..72 0.85 

๘ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 45.43 53.4 1.17 
๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 47.8 51.5 0.70 
 ผลประเมินเฉลี่ยรวม 35.88 62.80 1.32 

 
  แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจขงประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล ในการพัฒนาตาม   
             ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เกณฑ์การพิจารณา  : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความ 
พึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 
10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.63 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.42 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.31 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.02 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.29 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.90 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.52 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.66 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.61 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.59 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.40 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.31 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.38 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.72 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 

ภาพรวม 7.57 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อม่ันคง  
                    และเป็นธรรมในสังคม 
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.77 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.59 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.46 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.24 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.06 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.11 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.81 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 

ภาพรวม 7.52 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร  
                   โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.61 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.55 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.54 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.34 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.26 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.32 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.71 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 

ภาพรวม 7.52 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.35 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.22 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.29 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.27 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.27 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.92 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 

ภาพรวม 7.45 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.41 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.34 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.47 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.43 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.48 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.89 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.94 

ภาพรวม 7.56 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ( ใช้ ก าร วิ เ ค ราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 ๘ 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจ
กรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินงานการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ  ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)  

10 ๘ 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)  ก า รประ เมิ นประสิ ทธิ ภ าพประสิ ทธิ ผ ลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 ๘ 



533 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  Analysis/Demand (Demand 
Analysis )/Global Demand/Trend   หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่า ง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
(Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) 

10 ๙ 

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเจ้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
๔ 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) ๕ 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต  อ ย่ า ง ไ ร  
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด า เนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงกานี้จะท าที่ไหน 
เริ่ มต้น ในช่ ว ง เวลาใดและจบลง เมื่ อ ไร   ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) ๔ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) ๓ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย  (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5 ปี 
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพันกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (6 ) การบริหารราชการแผ่นดินที่ มี
ประสิทธิภาพ 

(5) ๔ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ           
Thailand  4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้ วย  ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) ๔ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) ๕ 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

(5) ๓ 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการ  ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ( Efficiency)  ( 3 )  คว ามมี
ประสิทธิ ผล  (Effectiveness)  (4 )  ความยุติ ธ รรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) ๕ 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเชิ งประจักษ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ /เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5) ๕ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI )  ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(5) ๔ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้ปละมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส า เร็จ ได้  (3)  ระบุสิ่ งที่ ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) ๔ 

คะแนนรวม 100 ๘๓ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ( ใช้ ก าร วิ เ ค ราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 ๘ 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจ
กรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินงานการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ  ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)  

10 ๙ 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)  ก า รประ เมิ นประสิ ทธิ ภ าพประสิ ทธิ ผ ลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 ๙ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  Analysis/Demand (Demand 
Analysis )/Global Demand/Trend   หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
(Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) 

10 ๙ 

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเจ้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
๕ 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) ๕ 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต  อ ย่ า ง ไ ร  
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด า เนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงกานี้จะท าที่ไหน 
เริ่ มต้น ในช่ ว ง เวลาใดและจบลง เมื่ อ ไร   ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก          
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) ๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) ๔ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย  (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5 ปี 
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้ าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพันกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (6 ) การบริหารราชการแผ่นดินที่ มี
ประสิทธิภาพ 

(5) ๔ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand  
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้ วย  ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) ๔ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) ๕ 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

(5) ๔ 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการ  ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ( Efficiency)  ( 3 )  คว ามมี
ประสิทธิ ผล  (Effectiveness)  (4 )  ความยุติ ธ รรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) ๕ 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเชิ งประจักษ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ /เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5) ๕ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI )  ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(5) ๔ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้ปละมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส า เร็จ ได้  (3)  ระบุสิ่ งที่ ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) ๔ 

คะแนนรวม 100 ๘๙ 
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๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
         ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการวางแผนการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการแผนงาน

โครงการการด าเนินงานและการติดตามผลมีดังนี้ 
 ๑ . เทศบาลเมืองเขลางค์นครควรมีการน าผลการประเมินในระยะ ๕ ปีมาทบทวนถึง

ข้อเสนอแนะทั้งหมด  แล้วน ามาจัดประเภทข้อเสนอแนะในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามล าดับความส าคัญ  แล้ว
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ 

๒. ควรให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมลงมือปฏิบัติ
จริงและร่วมประเมินผล โดยอาจก าหนดให้แต่ละกองงานมีโครงการดังกล่าวอย่างน้อย ๑ โครงการในระยะเริ่มต้น และ
ขยายผลออกในแต่ละปี ซึ่งแม้โครงการลักษณะนี้จะมีความยุ่งยากในการด าเนินการ แต่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
คนในชุมชนได้เป็นล าดับ 

๓. ควรออกแบบกิจกรรมการด าเนินงานที่ตอบวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพหรือ
ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น  

๔. ทุกกองงานควรเพ่ิมเติมโครงการใหม่ ๆ ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ มากขึ้นและมากกว่า
การจัดสรรเพียงเงินช่วยเหลือ 

๕. ในการจัดท าแผนของเทศบาลซึ่งได้ข้อมูลจากการรับฟังความคิดของผู้น าชุมชนหรือผู้น าใน
กลุ่มต่าง ๆ นั้น ควรเพ่ิมเติมส่วนผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริง อันจะน ามาสู่การก าหนดแผนงานและโครงการของเทศบาลที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม 

๖. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ตลอดจนต้อง
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนในชุมชนที่เก่ียวข้องให้รับทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

     

๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

    ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

๑. แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคที่
สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

๒. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยการวิเคราะห์ค าต่างๆในวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
บรรลุผลและยังไม่บรรลุผลโดยน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
เป้าหมายการพัฒนาในระยะต่อไป 

๓. ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการของเทศบาลในแต่ละปี แล้วประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะและก าหนดเป็นวาระแห่งปีที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติให้บรรลุผล 

๔. ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบที่ลักษณะเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เช่น ต้นแบบด้าน  
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบด้าน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ท้องถิ่น ต้นแบบด้านครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น โดยจัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างการเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนของตนเองและ
เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ  

๕. ให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การวางแผน ด าเนินการ 
ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนร่วมรักษาผลของการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติของชุมชน รวมทั้งสร้าง  ความโปรงใส
ให้กับการท างานของเทศบาล เช่น ในการจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ควรเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประชาชนอย่าง
แท้จริง 

๖. เพ่ิมการท างานเชิงรุกด้วยการลงชุมชนร่วมกับข้าราชการให้มากขึ้นระหว่างการด าเนิน
โครงการต่างๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะพิธีเปิด-ปิดโครงการเท่านั้น 

๗. กองงานต่างๆควรปรับบทบาทเป็นผู้บริหารโครงการมากกว่าผู้ด าเนินโครงการ โดยให้
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ  สถาบันการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนด าเนินการแทนส่วนเทศบาลควรมีหน้าที่ในการ
ติดตาม ก ากับและประเมินผลการท างาน  

๘. ก าหนดให้ทุกกองงานรายงานการน าผลการประเมินไปปฏิบัติทุกปี ทั้งในแง่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนากองงานและการพัฒนาบุคลากรของกองงาน  

๙. ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ทุนทางสังคมเหล่านี้มี
บทบาทมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลหรือส่งเสริมให้เป็นแกนน าในการถ่ายทอดภูมิความรู้สู่ กลุ่มคนต่างๆ ใน
สถานที่และโอกาสต่างๆ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ 

๑๐. ควรมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข และประกาศให้
ประชาชนในเทศบาลได้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วนนั้น โดยเทศบาลต้อง
ก าหนดแนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาในการแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างชัดเจน 

๑๑. ผู้บริหารสูงสุดควรชี้แจงนโยบายและทิศทางการท างานในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน โดย
ทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน รวมทั้งต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบและรวดเร็ว  

๑๒. ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารควรมีการคานอ านาจกันตามหลักรัฐศาสตร์ เนื่องจากผู้บริหาร
กับฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลเปน็ทีมเดียวกัน ท าให้การตรวจสอบท่ีเป็นอยู่อาจไม่สะท้อนผล การท างานท่ีแท้จริง เพราะ
มีความเกรงใจกันมากเกินไป รวมทั้งยึดหลักวัยวุฒิค่อนข้างมาก ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลจึงต้องเป็น   ผู้รอบรู้ มี
วิสัยทัศน์ และ มีจิตใจส านึกในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง 

๑๓. โครงการตามรายยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จเทศบาลควรมีการค้นหาสาเหตุเชิง
ลึก  โดยอาจจ้างหน่วยงานภายนอกมาช่วยด าเนินงานในลักษณะ Outsource รวมทั้งควรศึกษาปัญหาที่ส่งผลให้โครงใน
รายยุทธศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจาก ความขัดแย้งในชุมชน 

๑๔. ควรพัฒนาให้เทศบาลเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ส าหรับ
บุคลากรในเทศบาลเอง รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน 

๑. สร้างผู้น าชุมชนต้นแบบด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าชุมชนและเพ่ือสร้าง การ
ปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ ให้กระจายและขยายออกไปเป็นล าดับ 

๒. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนและให้การสนับสนุนรางวัล เพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมบทบาทผู้น าท้องถิ่นของชุมชน 

๓. ควรให้ผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ โดยพิจารณาตามความสามารถ
และความเหมาะสม เพ่ือให้มีการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๔. จากปัญหาที่ชุมชนขาดความเข้าใจการท างานของเทศบาล ผู้น าชุมชนควรแจ้งข้อมูล    ความ
คืบหน้าการด าเนินโครงการต่างๆ ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อทุกช่องทาง 

๕. ผู้น าชุมชนควรชี้แจงการท างานของเทศบาลให้ชุมชนรับรู้มากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยมีแผนพัฒนาเทศบาล และแผนด าเนินงาน
ประจ าปี เป็นกรอบในการติดตามผลการด าเนินงาน  ซึ่งส่วนใหญ่จะท าการติดตามและประเมินผลในรอบปีของ
งบประมาณ  เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ พบว่ายังมีโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการที่ อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ท าการขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกในปีถัดไป ตามอ านาจของผู้อนุมัติ  ส าหรับการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เป็นการด าเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผน  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น ควรน าผลการด าเนินงานโครงการที่กันเงินไว้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สรุปและรายงานให้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลทราบถึงสถานการณ์ด าเนินงาน ณ วันที่รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผน ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและสภาเทศบาลทราบ 

  

.............................................. 


