


 ๑ 

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได7จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษE 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษE 

ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ?ไดAประชุมและดำเนินการใหA

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร?และโครงการเพื่อความสอดคลAองแผนพัฒนาทAองถิ่นของ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ?เสร็จสิ้นแลAว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ?ไดAรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดAจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ? เพื่อใหAผูAบริหารทAองถิ่นเสนอตWอสภาทAองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ทAองถิ่นตWอไป เปYนไปตามขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ 

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

ผลการใหคะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีกรรมการมาประชุมเพื่อดําเนินการติดตาม

และประเมินผล จํานวน ๘ คน ดังน้ี 

ประเด็นพิจารณา คะแนน คาคะแนนเฉลี่ย 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๑๘.๕๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๑๙.๒๕ 

๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐  

     ๓.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๕) ๔.๘๘ 

     ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ (๕) ๔.๕๐ 

     ๓.๓ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (๕) ๔.๖๓ 

     ๓.๔ ยุทธศาสตรจังหวัด (๕) ๔.๕๐ 

     ๓.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๕) ๔.๖๓ 

     ๓.๖ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๕) ๔.๗๕ 

     ๓.๗ วิสัยทัศน (๕) ๕ 

     ๓.๘ กลยุทธ (๕) ๔.๘๘ 

     ๓.๙ เปาประสงคของ แตละประเด็นกลยุทธ (๕) ๔.๘๘ 

     ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) (๕) ๔.๘๘ 

     ๓.๑๑ แผนงาน (๕) ๔.๗๕ 

     ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๕.๐๐ 



 ๒ 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ 

๑.๒ ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไป

และขอมูลพื้นฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  

๑) ขอมูลเกี ่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั ้งของหมูบาน/ชุมชน/

ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ ปาไม ฯลฯ  

๒) ขอมูลเกี ่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เช น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

๒๐ 

(๕) 

 

๔.๗๕ 

๓) ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

๔) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ

ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๕) ๔.๗๕ 

๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 

การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ  

๖) ขอมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง    

การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/

กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(๕) ๔.๗๕ 

๗) ขอมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ ้า ปาไม ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

หรือการใชขอมูล จปฐ. ขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนหรือ

การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา      

รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ ิ ่นตามอํานาจหนาท ี ่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(brainstorming) 

(๕) ๔.๒๕ 

 

 

 

 

 



 ๓ 

๑.๓ การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

๑) การวิเคราะหที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ SDGs 

(Bottom-up/Top-down) 

๒๐ 

(๕) 

 

๔.๘๘ 

๒ ) การว ิ เคราะห ทางส ังคม  เช น  ด านแรงงาน  การศ ึกษา 

สาธารณส ุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

(๕) ๔.๗๕ 

๓) การวิเคราะหส ิ ่งแวดลอม พื ้นที ่ส ีเข ียว ธรรมชาติต าง ๆ         

ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผล

ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดคร ัวเร ือน        

การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพฒันาอาชีพและ

กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๕) ๔.๗๕ 

๕) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโนม       

ที ่จะเกิดขึ ้นหรือผลที ่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนาทองถิ ่น โดยใช         

การวิเคราะหเชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ 

(๕) ๔.๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

๑.๔. ยุทธศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๓. ยุทธศาสตร 

    ๓.๑ ยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปที่สอดคลอง

กับการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประเด็น

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และประเด็นยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

๖๐ 

(๕) 

 

๔.๘๘ 

    ๓.๒ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

หรือฉบับที่ ๑๓ 

การกําหนดและการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติที ่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง   

สวนทองถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตรหรือหมุดหมายและประเด็น

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) ๔.๕๐ 

    ๓.๓ เปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable 

Development 

Goals: SDGs) 

การกําหนดและการวิเคราะหเปาหมาย/เปาประสงค SDGs ที่

สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามเปาหมาย/เปาประสงค SDGs และประเด็นยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) ๔.๖๓ 

    ๓.๔ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครอง   

สวนทองถิ่นมีความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด 

(๕) ๔.๕๐ 

    ๓.๕ ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัด 

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครอง    

สวนทองถิ่นสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทําขึ้นแบบมีสวน

รวมขององคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดที่สอดคลองหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(๕) ๔.๖๓ 

    ๓.๖ ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

การกําหนดและการวิเคราะหสอดคลองกับสภาพทั่วไปและขอมูล

พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพ

พื้นที่จริงและเปนไปตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนที่

กําหนดไว 

(๕) ๔.๗๕ 

    ๓.๗ วิสัยทัศน การกําหนดและการวิเคราะหว ิส ัยทัศน ซึ ่งม ีล ักษณะแสดง

สถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุ

ถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ

ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

(๕) ๕ 

 

 

 



 ๕ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

    ๓.๘ กลยุทธ การกําหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจ

หรือสิ่งที่ตองทําตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ ่นที ่จะนําไปสู การบรรลุว ิส ัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง      

ความช ัดเจนในส ิ ่ งท ี ่จะด ําเน ินการให บรรล ุว ิส ัยท ัศน นั้น                 

จากประเด็นคําถามที่สําคัญวา ปจจุบันเรายืนอยู ณ จุดใด หรือ

ปจจุบนัเรากําลังทําอะไรอยู แลวในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(๕) ๔.๘๘ 

    ๓.๙ เปาประสงค

ของแตละประเด็น    

กลยุทธ 

การกําหนดและการวิเคราะหเปาประสงคของแตละประเด็น       

กลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธและยุทธศาสตร

ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองคกรปกครอง     

สวนทองถิ่นมีเปาประสงคใด จะทําสิ ่งใด เปาหมายการพัฒนา

ทองถิ่นคืออะไร 

(๕) ๔.๘๘ 

    ๓.๑๐ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร  

(Positioning) 

การกําหนดและการวิเคราะหจุดยืนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร สิ่งที่

เปนจริงหรือมีอยูจริงคอือะไรที่จะพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จได 

(๕) ๔.๙๘ 

    ๓.๑๑ แผนงาน การกําหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงการจําแนกแผนงาน

ตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการ

วางแผนงานตามวิธีการจําแนกแผนงานการจัดทํางบประมาณให

ถูกตองและสอดคลองกับโครงการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง

สอดคลองกับวิสัยทัศนที ่กําหนดไว แผนงานจะแสดงใหเห็นวา

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร 

ถูกตองตามแผนงานหรือไม 

(๕) ๔.๗๕ 

    ๓.๑๒ ความ

เชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

การกําหนดและการวิเคราะหความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการ

พัฒนาทองถิ่นที่มาจากยุทธศาสตรทุกระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกันอยางไรเพื่อให

การพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับมหภาค 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๒๐ หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด ๑๐๐ ๙๕.๐๐ 

 

 



 ๖ 

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการใหคะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีกรรมการมาประชุมเพื่อดําเนินการติดตาม

และประเมินผล จํานวน ๘ คน ดังน้ี 

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คาคะแนน

เฉลี่ย 

๑ การสรุปสถานการณ*การพัฒนา ๑๐ ๙.๑๖ 

๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท7องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙.๐๖ 

๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท7องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙.๑๙ 

๔ ยุทธศาสตร* กลยุทธ* แผนงานการพัฒนา ๕ ๔.๘๓ 

๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท7องถิ่น ๓๐  

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๔.๓๙ 

 ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค*สอดคล7องกับโครงการ (๕) ๔.๗๐ 

 ๕.๓ เปSาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูXการตั้งงบประมาณได7

ถูกต7อง 

(๕) ๔.๒๘ 

 ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต7องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๔.๗๗ 

 ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล7องกับวัตถุประสงค*และผลที่คาดวXาจะ

ได7รับ 

(๕) ๔.๓๘ 

 ๕.๖ ผลที่คาดวXาจะได7รับสอดคล7องกับโครงการและวัตถุประสงค*ที่กำหนดไว7 (๕) ๔.๗๓ 

๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายประจำป_ ๓๕  

 ๖.๑ โครงการพัฒนาท7องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายประจำป_ในภาพรวม (๕) ๔.๗๔ 

 ๖.๒ โครงการพัฒนาท7องถิ ่นที ่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายแก7ไขป`ญหา          

ความยากจน 

(๕) ๔.๘๓ 

 ๖.๓ โครงการพัฒนาท7องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายด7านการบริหาร

จัดการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล7อม 

(๕) ๔.๘๑ 

 ๖.๔ โครงการพัฒนาท7องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายเกี่ยวกับสุขภาวะ (๕) ๔.๘๖ 

 ๖.๕ โครงการพัฒนาท7องถิ ่นที ่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายเกี ่ยวกับด7าน

การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป`ญญาท7องถิ่น 

(๕) ๔.๖๔ 

 ๖.๖ โครงการพัฒนาท7องถิ ่นที ่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายเกี ่ยวกับด7าน

โครงสร7างพื้นฐาน 

(๕) ๔.๗๘ 

 ๖.๗ โครงการพัฒนาท7องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจXายเกี่ยวกับด7านการ

บริหารจัดการน้ำ 

(๕) ๔.๖๙ 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๘๘.๐๓ 

 



 ๗ 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

๒.๒ การสรุปสถานการณการพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. การสรุป

สถานการณการ

พัฒนา 

๑) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนตองการใหดําเนินการและองคกร

ปกครองส วนท องถ ิ ่นตอบสนองความต องการได  โดยใช                

การวิเคราะหเชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand หรืออื่น ๆ เปนการวิเคราะหโครงการเพื่อสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑๐ 

(๕) 

 

๔.๙๗ 

๒) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโนมที่จะ

เก ิดข ึ ้นหร ือผลท ี ่จะเก ิดข ึ ้นในการพ ัฒนาท องถ ิ ่น  โดยใช             

การว ิ เคราะห  เช ิงเทคน ิค Trend หร ือน ําเทคน ิค Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand หรืออื ่น ๆ มาเชื ่อมตอ

เปนการวิเคราะหโครงการเพื ่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) ๔.๑๙ 

 

 

๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๒. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

๑) การกําหนดและการวิเคราะหการควบคุมที ่มีการใชตัวเลข      

ตาง ๆ เพื ่อนํามาใชว ัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวน

โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตเปนไป

ตามที่ตั ้งเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่     

ไดกําหนดไว จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการได สามารถอธิบาย    

ไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่น    

ตามหนาที่และอํานาจที่ไดกําหนดไว 

๑๐ 

(๕) 

 

๔.๘๑ 

๒) การกําหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

ที ่เก ิดจาก (๑) ไดม ีการวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยรูปแบบ        

ของขอมูลตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ เปนตน 

(๕) ๔.๒๕ 

 

 

 

 

 



 ๘ 

๒.๔ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๓. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

๑) การก ําหนดและการว ิเคราะหการประเม ินประส ิทธ ิผล         

ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใช

เพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ       

ที่ดําเนินการในพื้นที่ ตรงตอความตองการของประชาชน และ

เปนไปตามหนาที ่และอํานาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข       

จากการพ ัฒนาท องถ ิ ่น  โครงการพ ัฒนา  คร ุภ ัณฑ   ว ัสดุ                

การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก

ประสิทธ ิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบ ัต ิราชการที ่บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ

งบประมาณมาด ําเน ินการ  รวมถ ึงสามารถเท ียบเค ียงกับ            

สวนราชการหรือหนวยงานอื ่นได และเปนไปหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ด ี

๑๐ 

(๕) 

 

๔.๘๗ 

๒) การกําหนดและการวิเคราะหวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 

(Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่

เกิดจากไดมีการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือ

วัดความสุขที่ประชาชนไดรับดวยรูปแบบของขอมูลตาง ๆ เชน 

กราฟ สถิติ เปนตน 

(๕) ๔.๓๒ 

 

๒.๕ ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๔. ยุทธศาสตร       

กลยุทธ แผนงานการ

พัฒนา 

๑ )  การก ํ าหนดและการว ิ เคราะห กลย ุทธ ท ี ่ สอดคล อง                  

กับยุทธศาสตร แผนงาน และงานที่จะพัฒนาทองถิ่นซึ่งผานการ

ว ิเคราะหเพ ื ่อการพัฒนาทองถ ิ ่นด วยเทคนิคการว ิเคราะห 

Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 

หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนําไปจัดทําเปน

รูปโครงการพัฒนาทองถิ่นที่เปนรูปธรรม 

(๕) ๔.๘๓ 

๒) การกําหนดและการวิเคราะหกลยุทธสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาทองถิ่น นําไปสูการจัดทําโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ 

วัสดุในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เปน

รูปธรรม 

  

 

 

 



 ๙ 

๒.๕ ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๕. โครงการพัฒนา

ตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

    ๕.๑ ความชัดเจน

ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

๑) “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่ดําเนินการจัดทํา

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ

ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

๒) โครงการพัฒนาทองถิ่นมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตร      

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

ที่กําหนดไวชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงเนนไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เปนการเฉพาะ อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทํา

นั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

๓๐ 

(๕) 

 

๔.๓๙ 

    ๕.๒ กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการตองมีความชัดเจน (clear 

objective) ตอบสนองตอโครงการพัฒนาทองถิ่น โครงการตอง

กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลอง

กับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

จะดําเนินการเพื่อสนับสนุน/สงเสริม ฯลฯ 

(๕) ๔.๗๐ 

    ๕.๓ เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชัดเจนนําไปสู

การตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 

สภาพที ่อยากใหเกิดขึ ้นในอนาคตเปนทิศทางที ่ต องไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาใด กลุมเปาหมายคือ

อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุ มเปาหมาย พื้นที ่ดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงานลงรายละเอียดใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทํา     

ที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุมเปาหมาย

ของโครงการ หากกล ุ มเป าหมายม ีหลายกล ุ มก ็ให ระบ ุวา

กลุมเปาหมายหลัก กลุมเปาหมายรองหรือกลุมเปาหมายเดียวกัน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนําไปสูการประมาณการราคา

ในชองของ “งบประมาณ” 

(๕) ๔.๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

๒.๕ ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

    ๕.๔ มีการ

ประมาณการราคา

ถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําบริการ

สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน      

ในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน มีการประมาณการราคา

ถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคลอง

กับโครงการ การจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

หรือถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลางตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ      

พ .ศ . ๒๕๖๐ มีความโปร งใสในการก ําหนดราคากลางและ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ การประมาณการราคาที่เกิดจาก

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ 

ประการ ในการจ ัดท ําโครงการได แก  (๑ )  ความประหยัด 

(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ      

มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื ่อมลํ ้าในการ

พัฒนาทองถิ ่นนําไปสู ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความ

โปรงใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได วัดได พิสูจนไดวา

เปนจริงในเวลานั้น 

(๕) ๔.๗๗ 

    ๕.๕ มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลที่

คาดวาจะไดรับ 

 

มีการกําหนดตัวชี ้ว ัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่

สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ     

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดสิ่ง

ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นวาจะ

ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จอยางไรหรือผลที่คาดวาจะไดรับอยางไร 

ไม ใช การก ําหนด KPI เป นคร ั ้งหน ึ ่ง/แหงหนึ ่ง/หนึ ่งโครงการ/             

ความกวาง/ความยาว ฯลฯ 

(๕) 

 

๔.๓๘ 

    ๕ .๖ ผลที ่คาดวา

จะได ร ับสอดคล อง    

ก ั บ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

วัตถุประสงคที่กําหนด

ไว 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินงานตามโครงการ

พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเน ินงานตามโครงการ (๒) วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร ็จได (๓) ระบุส ิ ่งที ่ต องการ

ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ

ปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) 

สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕) 

 

๔.๗๓ 

 



 ๑๑ 

๒.๕ ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๖. โครงการพัฒนา     

ที่นําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

    ๖ .๑  โ ค ร ง ก า ร

พัฒนาทองถิ่นที่นําไป

จ ั ดท ํ า งบประมาณ

รายจายประจําปใน

ภาพรวม 

โครงการพัฒนาทองถิ่นนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปใน

ภาพรวม ประกอบด วยโครงการ ก ิจกรรม คร ุภ ัณฑ  ว ัสดุ            

งานตาง ๆ ที่นําไปดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรม

สาธารณะ จํานวนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจาย

ประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ที่ตั้งไว 

๓๕ 

(๕) 

 

๔.๗๔ 

    ๖.๒ โครงการ

พัฒนาทองถิ่นที่นําไป

จัดทํางบประมาณ

รายจายแกไขปญหา

ความยากจน 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตางๆ เพื่อ

แกไขปญหาความยากจนหรือการสงเสริมอาชีพประชาชนใน

ทองถิ่น จํานวนไมนอยกวารอยละ ๒ ของงบประมาณรายจาย

ประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ที่ตั้งไว 

(๕) ๔.๘๓ 

    ๖.๓ โครงการเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น      

ที่นําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

ดานการบริหาร

จัดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ เพื่อการ

บริหารจัดการอนุร ักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอมหรือ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนไมนอยกวา

รอยละ ๒ ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

(๕) ๔.๘๑ 

    ๖.๔ โครงการเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่นที่

นําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

เกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภ ัณฑ วัสด ุ งานตาง ๆ            

ที ่ด ําเน ินการเกี ่ยวกับสุขภาวะหรือการดําเนินการดานการ

สาธารณสุข จํานวนไมนอยกวารอยละ ๒ ของงบประมาณรายจาย

ประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ที่ตั้งไว 

(๕) ๔.๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

๒.๕ ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

    ๖.๕ โครงการเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น      

ที่นําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

เกี่ยวกับดาน

การศึกษา ศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภ ัณฑ วัสด ุ งานตาง ๆ            

ที ่ด ําเนินการดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทอถิ่น จํานวนไมนอยกวารอยละ ๒ ของ

งบประมาณรายจ ายประจ ําป ตามข อบ ัญญัต ิ/เทศบ ัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

(๕) 

 

๔.๖๔ 

    ๖.๖ โครงการเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น      

ที่นําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

เกี่ยวกับดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภ ัณฑ วัสด ุ งานตาง ๆ            

ที ่ด ําเนินการดานโครงสรางพื ้นฐาน หรือการคมนาคม เชน 

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ฯลฯ จํานวนไมนอยกวารอยละ 

๒ ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

(๕) 

 

๔.๗๘ 

    ๖.๗ โครงการ

พัฒนาทองถิ่นที่นําไป

จัดทํางบประมาณ

รายจายเกี่ยวกับดาน

การบริหารจัดการนํ้า 

โครงการพัฒนาทองถิ่นที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภ ัณฑ วัสด ุ งานตาง ๆ            

ที่ดําเนินการดานการบริหารจัดการนํ้า เชน กอสราง ปรับปรุง

แหลงนํ้า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการนํ้า รวมถึงนํ้าประปา 

ฯลฯ จํานวนไมนอยกวาร อยละ ๒ ของงบประมาณรายจาย

ประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ที่ตั้งไว 

(๕) 

 

๔.๖๑ 

รวม ๒๐ หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด ๑๐๐ ๘๘.๐๓ 
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