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การติดตามและประเมินผล 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมโลก  

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ       

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตอ้งรายงานผลการดาเนนิงานตอ่ประชาชน ในเรื่องการจัดทางบประมาณ

การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ     

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) เทศบาลเมืองหัวหินจึงขอรายงานผลการดาเนิน

งาน การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 

2560) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทราบโดยทั่วกัน

ต่อไป 



 

1 

 

ส่วนที่ 2 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลพรหมโลก 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

                                   วิสัยทศัน์ในการพัฒนาของเทศบาลต าบลพรหมโลก 

                 “สาธารณูปโภคเพียงพอ สืบตอ่วฒันธรรม เลิศล้ าการศึกษา พัฒนาคณุภาพชีวิต” 

พันธกิจ 
            เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมโลกมุง่สู่วิสัยทัศนก์ารพัฒนา จึงไดก้ าหนดพันธกิจไวด้ังนี้ 

1. พัฒนาและจดัระบบสาธารณูปการให้ได้ครอบคลุมทัว่ถึง 
2. พัฒนาการจดัการศึกษาและส่งเสรมิการเรียนรู้สู้ประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสรมิการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ส่งเสรมิด้านศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ และการมีสุขอนามัยทีด่ี 
6. พัฒนาระบบการบรหิารการจัดการองค์กรภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทัว่ถึง 
2. การจดัการศึกษาไดร้ับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
3. ประชาชนมีรายได ้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชมุชนมีความเข็มแข็ง 
4. ประชาชนไดร้่วมบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ชุมชนมีการสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่นและมีสุขอนามยัที่ด ี
6. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพรหมโลก 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
ส่วนที ่ 1  ข้อมลูทั่วไป 

1. เทศบาลต าบลพรหมโลก   อ าเภอพรหมคีร ี  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

2. รายงานผลการตดิตามเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป ี

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
32 

 
 

51,380,000 

 
 
24 

 
 

26,580,000 

 
 

13 

 
 

13,510,000 

 
 
9 

 
 

8,460,000 

 
 

87 

 
 

99,930,000 

รวม 32 51,380,000 24 26,580,000 13 13,510,000 9 8,460,000 77 99,930,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน 
และสังคมคุณภาพ 

2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

2.3 แผนงานศึกษา 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 
 

11 
 

10 
 

26 
9 

 
 

1,178,000 
 

452,000 
 

5,657,436 
800,000 

 
 

11 
 

10 
 

26 
9 
 

 
 

1,178,000 
 

222,000 
 

5,657,436 
800,000 

 
 

11 
 

10 
 

26 
9 

 
 

1,178,000 
 

222,000 
 

5,657,436 
800,000 

 
 

11 
 

10 
 

26 
9 

 
 

1,178,000 
 

222,000 
 

5,657,436 
800,000 

 
 

44 
 

40 
 

104 
36 

 
 

4,712,000 
 

1,118,000 
 

22,629,744 
3,200,000 

รวม 56 8,087,436 56 7,857,436 56 7,857,436 56 7,857,436 224 31,659,744 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 
 

14 

 
 

830,000 

 
 

10 

 
 

450,000 

 
 

10 

 
 

440,000 

 
 

10 

 
 

420,000 

 
 

44 

 
 

2,140,000 

รวม 14 830,000 10 450,000 10 440,000 10 420,000 44 2,140,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

10 

 
 
 

459,950 

 
 
 

10 

 
 
 

388,750 

 
 
 

10 

 
 
 

459,950 

 
 
 

10 

 
 
 

428,750 

 
 
 

40 

 
 
 

1,737,400 

รวม 10 459,950 10 388,750 10 459,950 10 428,750 40 1,737,400 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ให้มีประสิทธิภาพ 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 

12 

 
 
 

750,000 

 
 
 

8 

 
 
 

370,000 

 
 
 

9 

 
 
 

390,000 

 
 
 

8 

 
 
 

370,000 

 
 
 

37 

 
 
 

1,880,000 

รวม 12 750,000 8 370,000 9 390,000 8 370,000 37 1,880,000 

รวม 135 61,507,386 108 35,646,186 98 22,657,386 98 22,657,386 422 133,729,744 
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ค าอธิบายแบบ 
ข้อ ค าถาม ความหมาย การวัดและการน าเสนอผล 

1 ชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ท าการบันทึกข้อมูล 

หน่วยวัด : - 
ความถี่ในการวัด : ทุกๆ 6 เดือน 
แหล่งข้อมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์ในการพิจารณา : - 

2 รายงานผลการด าเนินงาน ช่วงเวลาที่ท าการติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนฯ 

หน่วยวัด : - 
ความถี่ในการวัด : ทุกๆ 6 เดือน 
แหล่งข้อมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : -  
เกณฑ์ในการพิจารณา พิจารณาว่า
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนฯ 

3 จ านวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่
ปี 

จ านวนโครงการและ
งบประมาณท่ีระบุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปี จ าแนกตามที่
ยุทธศาสตร์ที่ท้องถิ่นก าหนด
ไว้ 

หน่วยวัด : - 
ความถี่ในการวัด : ทุกๆ 6 เดือน 
แหล่งข้อมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่า
แผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจาย
ของโครงการและงบประมาณอยู่
เฉพาะยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการ
กระจุกตัวของโครงการและ
งบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใด
ยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ใด 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ของผลจากการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
งานที่ผ่านมา ณ วันที่ท าการ
รายงาน โดยพิจารณาจาก
จ านวนโครงการที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก 
จ านวนโครงการที่มีการ 
เพ่ิมเติม และจ านวนโครงการ

หน่วยวัด : - 
ความถี่ในการวัด : ทุกๆ 6 เดือน 
แหล่งข้อมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : การค านวณ
ร้อยละสามารถท าโดยการน าเอา
จ านวนโครงการที่เสร็จ หรือโครงการที่
อยู่ในระหว่างด าเนินการ หรือจ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ตั้งหารด้วยจ านวนโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์นั้นๆ แล้วคูณ
ด้วย 100  
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ทั้งหมด เกณฑ์ในการพิจารณา : (1) ท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงาน 
ว่ามีโครงการที่เสร็จเพ่ิมมากน้อย
เพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ
ตามแผนฯ (2) หากมีร้อยละของ
โครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมาก
เท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด
ในทางกลับกัน หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนของโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการโครงการที่ยกเลิก หรือ
ที่เพ่ิมโครงการมากเท่าไหร่  

5 ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติ 

ปัญหาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสบจากการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

หนว่ยวัด : - 
ความถี่ในการวัด : ทุกๆ 6 เดือน 
แหล่งข้อมูล : การประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : 
เกณฑ์ในการพิจารณา : สรุปข้อมูล
ปัญหาพร้อมทั้งน าไปพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลอ่ืนๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อน าไป
อธิบายถึงสาเหตุที่การด าเนินงานไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่
ก าหนด ตลอดจนเป็นข้อมูลส าหรับที่
จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลพรหมโลก 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพั?นาท้องถิ่น 

(๑)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๒)  

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

(๒)  

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรปุสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ 

(๑)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ของอปท.ในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
แต่ละประเด็นฯ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะอปท.และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของอปท. 

 
(๕) 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม 
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น น าสู่การท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลพรหมโลก 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลพรหมโลก 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ ์การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการ
พัฒนา 
๕.๑ ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ชัดเจนน าสู่การ
ต้ังงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการ
สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

  



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
กับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ 
งบประมาณ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
๕.๑๑ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)  

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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