
ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่    พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ้ ๒๙  และ ขอ้ ๓๐  และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดก้ำาหนดใหม้กีารดำาเนนิการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา มหีนา้ทีด่ำาเนนิการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่คณะ
กรรมการจะตอ้งดำาเนนิการกำาหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนา  และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่จะ
ตอ้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่
และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชน       ในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนั
นับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็น
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดอืน
ธันวาคมของทกุปี  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ้ ๒๙ (๓)        ที่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑    

ดงันัน้  เพือ่ใหก้ารตดิตามและประเมนิผลแผนถกูตอ้งตามระเบยีบดงั
กลา่วและมปีระสทิธภิาพ  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด  จงึไดด้ำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เพือ่รายงานและ
เสนอความเห็นทีไ่ดจ้ากการตดิตามใหน้ายกเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ดทราบ  
คณะกรรมการหวงัเป็นวา่รายงานผลการตดิตามฉบบันีจ้ะสามารถเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนได ้ และ
ประชาชนเกดิความพงึพอใจสงูสดุ  

 

โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด



สว่นที ่๑

พระราชบญัญัตกิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่            พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดก้ำาหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่มบีทบาทและอำานาจหนา้ทีต่า่งๆ  เพือ่ประชาชน  ทัง้ในดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน  ดา้นงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน/สงัคม และ
การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย  ดา้นการวางแผน  การสง่เสรมิการลงทนุพาณชิ
ยกรรม และการทอ่งเทีย่ว  ดา้นการบรหิารจัดการ     การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และ
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่     แมว้า่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะมอีำานาจหนา้ที ่แต่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สว่นใหญย่ังคงมทีรัพยากรจำากดั     ทัง้ทรัพยากร
บคุคล  งบประมาณ และวสัดอุปุกรณ์  เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานขององคก์รเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมคีวามโปรง่ใส และเกดิประโยชนส์งูสดุแก่
ทอ้งถิน่ของตน  จงึกำาหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  มหีนา้ทีจ่ดัทำาแผน
พฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง  โดยใหจั้ดทำาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทัง้นี ้ แผนพัฒนาทอ้งถิน่จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาจังหวดั ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั  แผนพัฒนาอำาเภอ  แผนพัฒนาตำาบล  แผนพัฒนา
หมูบ่า้นหรอืแผนชมุชน  อนัมลีกัษณะเป็นการกำาหนดรายละเอยีดแผนงาน  จงึ
ตอ้งมกีารกำาหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต
จังหวดัขึน้ ตามกระบวนการพจิารณาจากประชาคมทอ้งถิน่ระดบัจังหวดั รว่มกบั
คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั คณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ระดบัจังหวดั  ผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั  
รว่มกนัจัดทำา  ทบทวน  หรอืเปลีย่นแปลงยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ร
ปกครอง      สว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั  เพือ่ใหก้ารจัดทำาแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล  โดยนำายทุธศาสตร์

บทนำาบทนำาบทนำาบทนำา



การพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเองไดต้อ่ไป และเพือ่ใหส้ามารถบรูณา
การกบัแผนพัฒนาจังหวดั  แผนปฏบิตัริาชการประจำาปีของจังหวดัและตอบ
สนองความตอ้งการของประชาชนอนัจะนำาไปสูก่ารจัดทำางบประมาณ          ที่
มปีระสทิธภิาพในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  เป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาทอ้งถิน่
ใหเ้ขม้แข็ง เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชนในทอ้งถิน่  

ดงันัน้  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  จงึตอ้งกำาหนดยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั  เพือ่นำาไปสูก่ารบรูณาการรว่มกนั ให ้
เกดิความสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาจังหวดั สามารถเชือ่มโยงไปสูแ่ผนพัฒนา
กลุม่จังหวดั แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที่
๑๒  แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี  ไทยแลนด ์๔.๐  และในการจัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่  จงึจำาเป็นตอ้งมกีารกำาหนดแผนพัฒนาทีส่ามารถตอบสนองตอ่
การทำางานเพือ่พัฒนาทอ้งถิน่และสามารถบง่ชีค้วามสำาเร็จของแผนไดด้ว้ย
เหตผุลทีม่กีารวางแผนมคีวามสำาคญั ๕ ประการคอื 

๑)  เป็นการลดความไมแ่น่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นทีจ่ะเกดิ
ขึน้ในอนาคต 

๒)  ทำาใหเ้กดิการยอมรับแนวความคดิใหม่ๆ  เขา้มาในองคก์ร 
๓)  ทำาใหก้ารดำาเนนิการขององคก์รบรรลเุป้าหมายทีป่รารถนา 
๔)  เป็นการลดความสญูเปลา่ของหน่วยงานทีซ่ำ้าซอ้น และ 
๕)  ทำาใหเ้กดิความแจม่ชดัในการดำาเนนิงาน 

ดงันัน้  การวางแผนคอื  ความพยายามทีเ่ป็นระบบ (System 
attempt) เพือ่ตดัสนิใจเลอืกแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุสำาหรับอนาคต  เพือ่ให ้
องคก์ารบรรลผุลทีป่รารถนา จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ แมว้า่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่จะมแีผนพัฒนาทอ้งถิน่ทีด่เีทา่ไรก็ตาม แตห่ากไมส่ามารถบง่ช ีถ้งึผล
การดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้ได ้          ก็ไมส่ามารถทีจ่ะบง่บอกความสำาเร็จของ
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ได ้ เพราะฉะนัน้  จงึตอ้งมกีารตดิตามและประเมลิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่  อนัเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคญัประการหนึง่ทีจ่ะใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่สามารถดำาเนนิงานไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้ ตามระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครอง        สว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทัง้นี ้ 
เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด  ไดจั้ดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  และแกไ้ข  เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  ไปแลว้  แตต่อ่มาไดด้ำาเนนิการ



ทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสอืกระทรวง
มหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวนัที ่๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และไดป้ระกาศใชไ้ปเมือ่วนัที ่ 30  
ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพราะฉะนัน้  เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด  จะตอ้งดำาเนนิ
การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ดงักลา่ว  ซ ึง่ประกอบไปดว้ย  

 ๑.  ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ตามแนวทางการ
พจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร ์ และตามแนวทางการ
พจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ  เพือ่ความสอดคลอ้งแผน
พฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ จะตอ้งดำาเนนิการใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ำาหนด
ไว ้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  โดยดำาเนนิการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวนั นับแตว่นัทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจา่ย  ราย
ละเอยีดแนวทางการพจิารณาตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวนัที ่๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ทัง้นี ้ เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  ของเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด          ไดป้ระกาศใชเ้มือ่วนัที ่ 18  
กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒    
  

๒.  ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖ 5)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 3  เพือ่รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่  และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ 
พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้ง
ถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็น
ดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่ง
นอ้ยปีละหนึง่ครัง้     ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี  

จากเหตผุลดงักลา่ว  เทศบาลตำาบลสันมะเค็ด  จงึตอ้งดำาเนนิการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3  ขึน้  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 หมวด  ๖  ขอ้ 
๒๙  ดงันี้
 (๑)  กำาหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

(๒)  ดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภา
ทอ้งถิน่  และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตาม



และประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิ
หา้วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศไว ้
เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดอืน
ธันวาคมของทกุปี  (แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
จัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขอ้ ๑๒)  

                                   

“ระบบตดิตาม” เป็นเครือ่งมอืสำาคญัทีช่ว่ยในการปรับปรงุประสทิธภิาพ
ในการดำาเนนิงาน รวมถงึ “ระบบประเมนิผล” ทีค่อยเป็นตวับง่ชีว้า่ ผลจาก
การดำาเนนิงานเป็นไปตามหรอืบรรลตุามเป้าหมายหรอืไมอ่ยา่งไร เพือ่นำาขอ้มลู
ดงักลา่วมาใชใ้นการปรับปรงุ แกไ้ข ขยายขอบเขต หรอืแมแ้ตย่ตุกิารดำาเนนิ
งาน  

การตดิตามและการประเมนิผลถอืไดว้า่เป็นเครือ่งมอืทีจ่ำาเป็นในการ
ปรับปรงุประสทิธภิาพของโครงการทีด่ำาเนนิการอยูโ่ดยที ่“การตดิตาม” 
(monitoring) หมายถงึ กจิกรรมภายในโครงการซึง่ถกูออกแบบมา เพือ่ให ้
ขอ้มลูป้อนกลบั (feedback) เกีย่วกบัการดำาเนนิงานโครงการ ปัญหาทีก่ำาลงั
เผชญิอยูแ่ละประสทิธภิาพของวธิกีารดำาเนนิงาน หากไมม่รีะบบตดิตามของ
โครงการแลว้ ยอ่มสง่ผลใหเ้กดิความลา่ชา้ ในการดำาเนนิงานใหล้ลุว่ง คา่ใช ้
จา่ยโครงการสงูเกนิกวา่ทีก่ำาหนดไว ้กลุม่เป้าหมายหลกัของโครงการไมไ่ดรั้บ
ประโยชนห์รอืไดรั้บนอ้ยกวา่ทีค่วรจะเป็น เกดิปัญหาในการควบคมุคณุภาพของ
การดำาเนนิงานเสยีเวลาในการตรวจสอบความขดัแยง้ในการปฏบิตังิานภายใน
หน่วยงานหรอืระหวา่งหน่วยงานกบักลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บประโยชนจ์าก
โครงการ             ในทางตรงกนัขา้มหากโครงการมรีะบบตดิตามทีด่แีลว้ จะ
กอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชต้น้ทนุ (cost-effective) ดำาเนนิงานดา้น
ตา่งๆ  เป็นการใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัการบรรลเุป้าหมายของโครงการตา่งๆ
การระบปัุญหา    ทีเ่กดิขึน้ในโครงการและการเสนอทางแกปั้ญหา  การตดิตาม
ดคูวามสามารถในการเขา้ถงึโครงการ                ของกลุม่เป้าหมาย  การ
ตดิตามดปูระสทิธภิาพในการดำาเนนิงานของสว่นตา่งๆ ในโครงการ และการ
เสนอวธิกีารปรับปรงุการดำาเนนิงานโดยสว่นใหญแ่ลว้ผูบ้รหิารโครงการมักจะไม่
ใหค้วามสำาคญักบัการวางระบบตดิตามโครงการ เนือ่งจากวา่เป็นส ิง่ทีต่อ้งใช ้
เทคนคิเชงิวชิาการคอ่นขา้งสงู จงึปลอ่ยใหเ้ป็นหนา้ทีข่องหน่วยงานระดบัสงู
กวา่เป็นผูด้ำาเนนิการ นอกจากนีย้ังเสยีคา่ใชจ้า่ยสงู และกอ่ใหเ้กดิความยุง่ยาก
ซบัซอ้นในทางปฏบิตั ิอยา่งไรก็ตามในความเป็นจรงิแลว้ขึน้อยูก่บัความจำาเป็น
และทรัพยากรทีม่อียูใ่นแตล่ะโครงการ เพราะฉะนัน้จะเห็นไดว้า่การวางระบบ

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพฒันา
๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพฒันา



ตดิตามไมจ่ำาเป็นทีจ่ะตอ้งแบกรับภาระตน้ทนุทีส่งูหรอืมคีวามซบัซอ้นแตอ่ยา่ง
ใด บางโครงการมรีะบบตดิตามทีอ่าศยัพนักงาน ชัว่คราว (part-time) เพยีง
คนเดยีว โดยมหีนา้ทีจั่ดทำารายงานการตดิตามประจำาไตรมาส หรอืในบาง
โครงการอาศยัพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพยีงจำานวนหนึง่ทีม่คีวาม
เชีย่วชาญในการทำาการศกึษาตดิตามเพือ่จะเลอืกใชว้ธิตีดิตามทีก่อ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพในการใชต้น้ทนุสงูสดุในสว่นของ “การประเมนิผล” นัน้ เป็นสิง่
หนึง่ทีจ่ำาเป็นสำาหรับการดำาเนนิการเชน่เดยีวกบัการตดิตาม เพราะผลทีไ่ดจ้าก
การประเมนิจะใชใ้นการปรับปรงุ แกไ้ข การขยายขอบเขต หรอืการยตุกิาร
ดำาเนนิการซึง่ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ การประเมนิผลแผนงานจงึ
เป็นสิง่ทีจ่ะบง่ชีว้า่แผนงานทีก่ำาหนดไวไ้ดม้กีารปฏบิตัหิรอืไม ่อยา่งไร อนัเป็น
ตวัชีว้ดัวา่แผนหรอืโครงการทีไ่ดด้ำาเนนิการไปแลว้นัน้ใหผ้ลเป็นอยา่งไร นำาไป
สูค่วามสำาเร็จตามแผนงานทีก่ำาหนดไวห้รอืไม ่      อกีทัง้การตดิตามและ
ประเมนิผลยงัเป็นการตรวจสอบดวูา่มคีวามสอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากร (งบ
ประมาณ) เพยีงใด ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลถอืเป็นขอ้มลูยอ้น
กลบั (feedback) ทีส่ามารถนำาไปในการปรับปรงุและการตดัสนิใจตอ่ไป 
นอกจากนีก้ารประเมนิผลยังถอืเป็นกระบวนการตดัสนิคณุคา่และการตดัสนิใจ
อยา่งมหีลกัเกณฑโ์ดยใชข้อ้มลูทีเ่ก็บรวบรวม

 

ดงันัน้  การตดิตามและประเมนิผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการ
ทำางานขององคก์รปกครอง         สว่นทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส เป็น
เข็มทศิทีจ่ะชีไ้ดว้า่การพัฒนาทอ้งถิน่จะไปในทศิทางใดจะดำาเนนิการตอ่หรอื
ยตุโิครงการตา่งๆ  เป็นกลไกของการขบัเคลือ่นเสรมิสรา้งระบอบประชาธปิไตย
ในทอ้งถิน่ เพราะวา่การดำาเนนิการใดๆ  ของหน่วยงานหรอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่เมือ่มกีารประเมนิผลในสิง่ทีว่างแผนไวแ้ลว้และทีไ่ดจั้ดทำาเป็นงบ
ประมาณรายจา่ยไดรั้บการตรวจตดิตามโดยคณะกรรมการทีถ่กูจัดตัง้ขึน้ก็ตาม
หรอืจากการตดิตามการประเมนิผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาค
ประชาสงัคม  สมาชกิสภาทอ้งถิน่  ประชาชนในทอ้งถิน่ลว้นเป็นกระบวนการมี
สว่นรว่มเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส  เป็นกระบวนการทีบ่อกถงึการบรรลเุป้าหมาย
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ซ ึง่อาจจะเป็นผลผลติ  การบรกิารหรอืความ
พงึพอใจซึง่เกดิจากกระบวนการวางแผน 

การวางแผนพัฒนาทอ้งถิน่  เป็นการประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิลของ
การดำาเนนิโครงการ  กจิกรรม  ซ ึง่เป็นการประเมนิทัง้แผนงาน  นโยบายของ
องคก์รและประเมนิผลการปฏบิตังิานของบคุคลในองคก์ร             วา่แผนยุ



ทศาสตรแ์ละแนวทางทีถ่กูกำาหนดไวใ้นรปูแบบของแผนนัน้ดำาเนนิการบรรลุ
วตัถปุระสงคจ์รงิหรอืไม ่ สนองตอบตอ่ความตอ้งการของประชาชนหรอืผูท้ีม่ ี
สว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายหรอืไม ่ การตดิตามและประเมนิผลนี้     ไมใ่ชก่ารตรวจสอบ
เพือ่การจับผดิ  แต่เป็นเครือ่งมอืทดสอบผลการทำางานเพือ่ใหท้ราบวา่ผลทีเ่กดิ
ขึน้ถกูตอ้งและเป็นไปตามวตัถปุระสงคม์ากนอ้ยเพยีงไร  เป็นการตดิตามและ
ประเมนิผลยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  แผนพัฒนาทอ้งถิน่ วา่เป็นไปตามความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่หรอืไม ่ นโยบายสาธารณะทีก่ำาหนดไวใ้นรปู
ของการวางแผนแบบมสีว่นรว่มของประชาชนหรอืการประชาคมทอ้งถิน่ได ้
ดำาเนนิการตามเป้าหมายทีก่ำาหนดไวห้รอืไม ่ ระยะเวลาในการดำาเนนิการ
สอดคลอ้งกบังบประมาณและสะภาพพืน้ทีข่องทอ้งถิน่หรอืไม ่ การตดิตาม      
และประเมนิผลเป็นการวดัระดบัความสำาเร็จหรอืลม้เหลวของยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา  แผนพัฒนาทอ้งถิน่           ซึง่ครอบคลมุถงึส ิง่แวดลอ้มของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมนิปัจจัยนำาเขา้หรอืทรัพยากรที่
ใชโ้ครงการ (input) การตดิตามและประเมนิผลกระบวนการนำานโยบายไป
ปฏบิตั ิ(implementation process) การประเมนิผลตินโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลพัธน์โยบาย (policy outcomes)                  
และการประเมนิผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิง่ทีจ่ะไดรั้บหรอื
สนองตอบกลบั  จากการตดิตาม       และประเมนิผลก็คอืจะชว่ยทำาใหผู้บ้รหิาร
ทอ้งถิน่นำาไปเป็นเครือ่งมอืในการปรับปรงุนโยบาย  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  
แผนพัฒนาทอ้งถิน่  และการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีแ่ละนโยบายของรัฐบาล
หรอือาจใชเ้ป็นเครือ่งมอื      ในการเลอืกทีจ่ะกระทำาหรอืไมก่ระทำาหรอืยกเลกิ
โครงการในกรณีทีเ่ห็นวา่ไมเ่กดิความคุม้คา่  ตอ่ประชาชนหรอืประชาชนไมพ่งึ
พอใจ  ซึง่การตดิตามและประเมนิผลนีม้ทีัง้ในรปูของคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผน  สมาชกิสภาทอ้งถิน่  ประชาชนในพืน้ที ่ องคก์รภาคประชา
สงัคมหรอืองคก์รทางสงัคม  องคก์รเอกชน  หน่วยงานราชการทีม่หีนา้ทีก่ำากบั
ดแูลหน่วยงานราชการอืน่ๆ  และทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืผูรั้บผดิชอบโครงการโดยตรง

ความสำาคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผนเป็นเครือ่งมอืสำาคญัใน
การทดสอบการดำาเนนิงาน       ตามภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่วา่
ดำาเนนิการไดต้ามเป้าหมายทีก่ำาหนดไวห้รอืไม ่ ทำาใหท้ราบและกำาหนด
ทศิทางการพัฒนาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม และเกดิความชดัเจนทีท่ำาใหท้ราบถงึ 
จดุแข็ง (strengths)      จดุออ่น (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรอือปุสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ
กจิกรรมตา่งๆ ซึง่อาจเกดิจากองคก์ร  บคุลากร  สภาพพืน้ทีแ่ละผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งเพือ่นำาไปสูก่ารปรับปรงุแผนงานใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัสภาพ
แวดลอ้มในสงัคมภายใตค้วามตอ้งการและความพงึพอใจของประชาชนและนำา
ไปสูก่ารวางแผนการพัฒนาในปีตอ่ๆ ไป เพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิเ์ชงิคณุคา่ใน
กจิการสาธารณะมากทีส่ดุ      และเมือ่พบจดุแข็ง ก็ตอ้งเรง่รบีดำาเนนิการและ
จะตอ้งมคีวามสขุมุรอบคอบในการดำาเนนิการ  ขยายโครงการ งานตา่งๆ ทีเ่ป็น
จดุแข็งและพงึรอโอกาสในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิจดุแข็งนี้ และเมือ่พบจดุแข็ง ก็



ตอ้งเรง่รบีดำาเนนิการและจะตอ้ง  ตัง้รับใหม้ัน่รอโอกาสทีจ่ะดำาเนนิการและตัง้
มั่นอยา่งสขุมุรอบคอบพยายามลดถอยสิง่ทีเ่ป็นปัญหาและอปุสรรค    ลงไป  
เมือ่พบจดุออ่นตอ้งหยดุและลดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้ ดำาเนนิการปรับปรงุใหด้ขี ึน้
ตัง้รับใหม้ั่นเพือ่รอโอกาสและสดุท้ายเมือ่มโีอกาสก็จะตอ้งใชพั้นธมติรใหเ้กดิ
ประโยชนเ์พือ่ดำาเนนิการขยายแผนงาน  โครงการ งานตา่งๆ พรอ้มการปรับปรงุ
และเรง่รบีดำาเนนิการสิง่เหลา่นีจ้ะถกูคน้พบเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาทอ้งถิน่  โดย
การตดิตาม    และประเมนิผลซึง่สง่ผลใหเ้กดิกระบวนการพัฒนาทอ้งถิน่อยา่ง
เขม้แข็งและมคีวามยั่งยนื  เป็นไปตามเป้าประสงคท์ีต่ัง้ไวไ้ดอ้ยา่งดยีิง่    

๑)  เพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพการจัดการและการบรหิาร
๒)  เพือ่การปรับปรงุแผนงาน  
๓)  เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบั

โครงการ
๔)  เพือ่ระบแุนวทางทีจ่ะปรับปรงุมาตรการทีจ่ะนำาไปใชใ้หเ้หมาะสม
๕)  เพือ่ความกระจา่งชดัของแผนงาน
๖)  เพือ่การพัฒนาแผนงาน
๗)  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้หก้ารสนับสนุนทางการเงนิ
๘)  เพือ่ทดสอบแนวความคดิรเิริม่ในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิน่
๙)  เพือ่การตดัสนิใจทีจ่ะขยายโครงการหรอืยตุโิครงการ

ข ัน้ตอนที ่๑  
แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๘  ดงันี ้ 

ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 

๑)  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจำานวนสามคน    
๒)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจำานวนสอง

คน 
๓)  ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจำานวน

สองคน 
๔)  หวัหนา้สว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจำานวนสองคน      
๕)  ผูท้รงคณุวฒุทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจำานวนสองคน 

๓.  วตัถปุระสงคข์องการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา
๓.  วตัถปุระสงคข์องการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา

๔.  ข ัน้ตอนการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา
๔.  ข ัน้ตอนการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา



โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึง่คนทำาหนา้ทีป่ระธานคณะ
กรรมการและกรรมการ      อกีหนึง่คนทำาหนา้ทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ขอ้  ๒๘  ใหม้วีาระอยู่
ในตำาแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดรั้บการคดัเลอืกอกีได ้(ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ้  ๑๑)  เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด 
ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลสนัมะ
เค็ด คำาสัง่ที ่879 /๒๕๖ 2 ลงวนัที ่30  ตลุาคมพ.ศ. ๒๕๖ 2 ซึง่คณะ
กรรมการมวีาระอยูใ่นตำาแหน่งคราวละสีปี่  

ข ัน้ตอนที ่๒       
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่  กำาหนด

แนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๙ (๑)  

ข ัน้ตอนที ่๓       
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่  ดำาเนนิ

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
การจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่      พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ้ 
๒๙ (๒)  

ข ัน้ตอนที ่๔       
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่  รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่
ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่  และคณะ
กรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นั
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ้ ๒๙ (๓)         ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่
(ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ้ ๑๒   

ข ัน้ตอนที ่๕       



ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิน่ 
และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  พรอ้มกนัประกาศผลการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแต่
วนัทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่วและตอ้งปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละครัง้ภายในเดอืน
ธันวาคมของทกุปี  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้  ๓๐ (๕)  ทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่     (ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ้ ๑๓  

ผงัข ัน้ตอนการดำาเนนิการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา

ผงัข ัน้ตอนการดำาเนนิการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา

คณะ
กรรมการ

ตดิตามและ
ประเมนิผล
แผนพฒันา

ทอ้งถิน่

คณะ
กรรมการ

ตดิตามและ
ประเมนิผล
แผนพฒันา

ทอ้งถิน่

กำาหนดแนวทาง วธิกีารในการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน

พฒันา



  

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ไดก้ำาหนดกรอบและ
แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที่

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภา
ทอ้งถิน่คณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถิน่

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบ ในทีเ่ปิดเผยภายใน
สบิหา้วนันบัแตว่นัทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการ
ตดิตามและประเมนิผลดงักลา่วและตอ้งปิด

รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาตอ่ผู ้

ดำาเนนิการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา

๕.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา
๕.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา



มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวนัที ่๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  ขอ้  ๗  และคูม่อืการตดิตามและประเมนิผลการจัดทำา
และแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (โดยกรมสง่
เสรมิการปกครองทอ้งถิน่รว่มกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์  ดงันี้

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอ้ง 
(relevance) ความพอเพยีง (adequacy)  ความกา้วหนา้  
(progress)  ประสทิธภิาพ (efficiency)  ประสทิธผิล 
(effectiveness)  ผลลพัธแ์ละผลผลติ (outcome and output) 
การประเมนิผลกระทบการประเมนิผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มรีายละเอยีดดงันี้

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe)
  การดำาเนนิโครงการเป็นไปตามหว้งเวลาทีก่ำาหนดเอาไวใ้น

แผนการดำาเนนิงานหรอืไม ่ และเป็นหว้งเวลาทีด่ำาเนนิการเหมาะสมตอ่ถกูตอ้ง
หรอืไม ่ มคีวามลา่ชา้เกดิขึน้หรอืไม ่  

(๒)  ความสอดคลอ้ง (relevance)
มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ  ยทุธศาสตรป์ระเทศ  คา่นยิมหลกัของคนไทย 
นโยบายของรัฐบาล  ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรักษาความสงบแหง่
ชาต ิ(คสช.)  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวดั  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวดั  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดั  แผน
พัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล แผนชมุชน  วสิยัทัศน ์ พันธกจิ  จดุมุง่หมาย
เพือ่การพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบ้รหิาร  รวมทัง้ปัญหา  
ความตอ้งการของประชาคมและชมุชน 

(๓)  ความพอเพยีง (adequacy)  
 การบรรจโุครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการทีม่คีวามจำาเป็น

ตอ่ประชาชนในชมุชน  สามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดใ้นชมุชน และสามารถ
ดำาเนนิการไดต้ามอำานาจหนา้ทีข่องทอ้งถิน่ โดยคำานงึถงึงบประมาณของทอ้ง
ถิน่  

(๔)  ความกา้วหนา้  (Progress) 
พจิารณาถงึความกา้วหนา้ในอนาคตของทอ้งถิน่  โดย

พจิารณา
๑)  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

มโีครงสรา้งพืน้ฐานทีด่ ี มถีนนในการสญัจรไปมาได ้
สะดวก  ปลอดภยั  ประชาชนมนีำ้าใชใ้นการอปุโภค-บรโิภคทกุครัวเรอืน  
ประชาชนมไีฟฟ้าใชค้รบทกุครัวเรอืน และมไีฟฟ้าสาธารณะครบทกุจดุ  มแีหลง่
นำ้าในการเกษตรพอเพยีง 

๒)  ดา้นงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ



เด็กไดรั้บการศกึษาบัน้พืน้ฐานทกุคน  ผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร
ผูป่้วยเอดส ์ ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการดแูลอยา่งทัว่ถงึกลุม่อาชพีมคีวามแขง้แข็ง 
โรคตดิตอ่  โรคระบาด  โรคอบุตัใิหมล่ดลง  สภาพความเป็นอยูด่ขี ึน้  มทีีอ่ยู่
อาศยัทีม่สีภาพมั่นคงแขง็แรง  ประชาชนมสีขุภาพรา่งกายแข็งแรง

๓)  ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย

ประชาชนไดรั้บความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ  
ชมุชนปลอดยาเสพตดิ  ปลอดการพนัน  อบายมขุ  การทะเลาะววิาท     

๔)  ดา้นเศรษฐกจิ พาณิชยกรรมและการทอ่งเทีย่ว
มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ  การพาณชิยกรรมเพิม่มาก

ขึน้ มกีารทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้  ประชาชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้และเพยีง
พอในการดำารงชวีติ  

๕)  ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม
ทรัพยากรธรรมชาตไิมถ่กูทำาลาย  สภาพแวดลอ้มใน

ชมุชนดขีึน้ ปราศจากมลภาวะทีเ่ป็นพษิ ขยะในชมุชนลดลงและถกูกำาจัดอยา่ง
เหมาะสม  ปรมิาณนำ้าเลยีลดลง  การระบายนำ้าดขี ึน้    

๖)  ดา้นศลิปะ  วฒันธรรม  จารตีประเพณีและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

ศลิปะ  วฒันธรรม จารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่
ทอ้งถิน่ยังคงอยูแ่ละไดรั้บการสง่เสรมิอนุรักษ์สูค่นรุน่ตอ่ไป  ประชาชน  เด็ก
และเยาวชนในทอ้งถิน่มจีติสำานกึ เกดิความตระหนัก และเขา้มามสีว่นรว่มใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและสบืสานภมูปัิญญาและคณุคา่ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทัง้ทีเ่ป็นชวีติ คา่นยิมทีด่งีาม และความเป็นไทย  รวมทัง้ไดเ้รยีนรู ้
ความสำาคญั รูจั้กวถิชีวีติ รูถ้งึคณุคา่ของประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่ ความเป็นมา
และวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่ อนัจะสรา้งความภมูใิจและจติสำานกึในการ
รักษาวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่สบืไป

(๕)  ประสทิธภิาพ (efficiency)
ตดิตามและประเมนิโครงการทีด่ำาเนนิการวา่สามารถดำาเนนิ

การไดบ้รรลวุตัถปุระสงคห์รอืไม ่ มผีลกระทบเกดิขึน้หรอืไม ่ ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการมคีวามพงึพอใจหรอืไม ่ การดำาเนนิโครงการสามารถแกไ้ขปัญหาของ
ชมุชนไดห้รอืไม ่ งบประมาณถกูใชไ้ปอยา่งประหยัดและคุม้คา่ ทรัพยส์นิของ 
เชน่ วสัด ุ อปุกรณ์  ครภุณัฑ ์ถกูใชไ้ปอยา่งคุม้คา่  มกีารบำารงุรักษาและ
ซอ่มแซม  มกีารปรับปรงุหรอืไม่

(๖)  ประสทิธผิล (effectiveness)  
ประชาชนมคีวามพงึพอใจมากนอ้ยเพยีงใด  ปัญหาของชมุชน

ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขหรอืไม ่ มผีลกระทบตอ่ประชาชนในชมุชนหรอืไม ่ 
(๗)  ผลลพัธแ์ละผลผลติ (outcome and output)  



ประชาชน  ชมุชน  ไดรั้บอะไรจากการดำาเนนิโครงการของ
เทศบาล ซึง่สง่ผลไปถงึการพัฒนาจังหวดั  ภมูภิาคและระดบัประเทศ      

(๘)  การประเมนิผลกระทบการประเมนิผลกระบวนการ 
(process evaluation)
 เป็นการประเมนิถงึผลกระทบตอ่ชมุชนและสงัคมและหน่วย

งานทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยพจิารณาถงึผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน  สงัคม  
สภาพแวดลอ้ม  ส ิง่แวดลอ้ม  ธรรมชาต ิ เศรษฐกจิ วา่มผีลกระทบเกดิขึน้
อยา่งไร  สาเหตจุากอะไร  ประเมนิผลกระบวนการการดำาเนนิงานโครงการ 
กระบวนการเหมาะสม ถกูตอ้งหรอืไม ่

๕.๒  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดำาเนนิการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทอ้งถิน่  ในระดบัชมุชนและทัง้ในเขตองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  และรวมทัง้ตำาบล  อำาเภอ  เนือ่งจากในเขตเทศบาลนัน้มหีมูบ่า้น
ทีบ่างสว่นหรอืและสว่นใหญอ่ยูใ่นเขตเทศบาลและเขต อปท.ขา้งเคยีง  ซึง่มี
ปฏสิมัพันธซ์ ึง่กนัและกนั      กบัสภาพแวดลอ้มภายใตส้งัคมทีเ่ป็นทัง้ระบบเปิด
มากกวา่ระบบปิดในปัจจบุนั โดยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเป็นการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน  ดงันี ้

(1)  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดำาเนนิการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมนิและกรองปัจจัย
หรอืขอ้มลูจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่ทอ้งถิน่  เชน่ สภาพ
เศรษฐกจิ เทคโนโลย ี การเมอืง  กฎหมาย  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  วเิคราะหเ์พือ่
ใหเ้กดิการ บรูณาการ (integration) รว่มกนักบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
หน่วยงานราชการหรอืรัฐวสิาหกจิ  การวเิคราะหส์ภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุ
ถงึโอกาสและอปุสรรคทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้

(2)  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  
เป็นการตรวจสอบ ประเมนิและกรองปัจจัยหรอืขอ้มลูจาก

สภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ ปัจจัยใดเป็นจดุแข็งหรอืจดุออ่นทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่จะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลกีเลีย่งอปุสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
ซึง่การตดิตามและประเมนิผลโดยกำาหนดใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายใน  สามารถทำาไดห้ลายแนวทาง  เชน่  การวเิคราะหห์ว่งโซแ่หง่คณุคา่
ภายในทอ้งถิน่ (value-chain analysis)  การวเิคราะหปั์จจัยภายในตาม
สายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวเิคราะห ์ ตรวจ
สอบ  ตดิตามองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่วเิคราะหถ์งึจดุแข็งและจดุออ่น   

๕.๓  การตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา 
  ตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตรแ์ละโครงการตามแนวทาง

การพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร ์ และตามแนวทางการ



พจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ  เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

  ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ        พ.ศ. ๒๕๖3  รวมทัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง และเพิม่เตมิ

๕.๔  ดำาเนนิการตรวจสอบในระหวา่งการดำาเนนิโครงการพัฒนาและ
กจิกรรมทีด่ำาเนนิการจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจำา
ปีงบประมาณนัน้  วา่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวห้รอืไม่

๕.๕  สรปุผลการดำาเนนิโครงการในแผนพัฒนา  
๕.๖  สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ 
๕.๗  เปรยีบเทยีบผลการดำาเนนิงานในปีทีผ่า่นมาละปีปัจจบุนั
๕.๘  เสนอแนะความคดิเห็นทีไ่ดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล

ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา  ซึง่ตอ้งกำาหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิ  กำาหนดหว้ง
เวลาในการตดิตามและประเมนิผล  โดยมอีงคป์ระกอบทีส่ำาคญั  ๒  ประการ  
ดงันี้

๖.๑  ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ระเบยีบวธิี
ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  มอีงคก์ระกอบ  ๔  ประการ  ดงันี้

(๑)  ผูเ้ขา้รว่มตดิตามและประเมนิผล  ไดแ้ก ่ คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิ  ผูรั้บผดิชอบแผนพัฒนา  สมาชกิสภา  ประชาชนในทอ้ง
ถิน่  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  และผูม้สีว่นไดเ้สยี (stakeholders) ในทอ้งถิน่  ผูรั้บ
ผดิชอบโครงการ  

(๒)  ข ัน้ตอนในการตดิตามและประเมนิผล (รายละเอยีดตาม
หวัขอ้ที ่๓ ขา้งตน้)

(๓)  หว้งระยะเวลาในการตดิตามและประเมนิผล
คณะกรรมการตอ้งดำาเนนิการตดิตามรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่  และคณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให ้
ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัรายงานผลและ
เสนอความเห็นดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่
สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี  

(๔)  เครือ่งมอื  อนัไดแ้ก ่ 

๖.  ระเบยีบ  วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา
๖.  ระเบยีบ  วธิกีารในการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา



เครือ่งมอื  อปุกรณ์  ส ิง่ทีใ่ชเ้ป็นสือ่สำาหรับการตดิตามและ
ประเมนิผล เพือ่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูแผนพัฒนาทีไ่ดก้ำาหนดขึน้  ซึง่มผีลตอ่
การพัฒนาทอ้งถิน่  ขอ้มลูดงักลา่วเป็นไดท้ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  และขอ้มลูเชงิ
คณุภาพ  มคีวามจำาเป็นและสำาคญัในการนำามาหาคา่และผลของประโยชนท์ีไ่ด ้
รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคณุภาพแผน  แบบตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการสำาหรับแผนพัฒนาเพือ่ความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์
และโครงการ  แบบตวับง่ชีข้องการปฏบิตังิาน  แบบบนัทกึขอ้มลู  แบบรายงาน
เพือ่นำาไปวเิคราะหท์างสถติ ิ และการหาผลสมัฤทธ์ิโดยรปูแบบตา่งๆ ที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่  

(๕)  กรรมวิธ ี อนัไดแ้ก ่
เป็นเป็นวธิกีารตดิตามและประเมนิผล จะตอ้งศกึษาเอกสารที่

เกีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตร ์ ซ ึง่เป็นการตรวจดเูอกสารหลกัฐานตา่งๆ ทีเ่ป็น
ทรัพยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาทอ้งถิน่  
โดยดำาเนนิตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ  อนัไดแ้กแ่ผนพัฒนา  แผนการ
ดำาเนนิการ  เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย  การลงนามในสญัญา  การเบกิ
จา่ยงบประมาณ  เอกสารการดำาเนนิโครงการ  ทรัพยส์นิตา่งๆ มอียูจ่รงิหรอืไม ่ 
สภาพของทรัพยส์นินัน้เป็นอยา่งไร อนัไดแ้ก ่ ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง  
กลุม่ผลประโยชนต์า่งๆ เพือ่ตรวจดวูา่ดำาเนนิการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละ
ไดรั้บผลตามทีต่ัง้ไวห้รอืไม ่โดยการเก็บขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู (data 
analysis) 

๖.๒  วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล
(๑)  การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล  

ดำาเนนิการออกแบบการตดิตามประเมนิผล  เริม่จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู  การนำาขอ้มลูมาวเิคราะห ์ เปรยีบเทยีบ  การคน้หาผลกระทบ
ของการดำาเนนิโครงการ ผลกระทบตอ่องคก์รสอบถามขอ้มลูจากผูรั้บผดิชอบ
โครงการ  นำามาวเิคราะหปั์ญหา  สรปุผลเสนอแนะการแกไ้ขปัญหา  

(๒)  วธิกีารเก็บรวมรวมขอ้มลูการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา  

โดยดำาเนนิการเก็บขอ้มลูจากแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  
แผนพัฒนาทอ้งถิน่  แผนการดำาเนนิการ  เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย  
เอกสารการเบกิจา่ย  ภาพถา่ย  ทะเบยีนทรัพยส์นิ  เอกสารการดำาเนนิโครงการ
จากผูรั้บผดิชอบโครงการ  ลงพืน้ทีต่รวจสอบ  สอบถามประชาชนในพืน้ที่

  
    สิง่ทีจ่ะทำาใหก้ารตดิตามและประเมนิผลมปีระสทิธภิาพก็คอืเครือ่งมอืทีใ่ช ้
ในการดำาเนนิการตดิตามประเมนิผลตามทีก่ลา่วไปแลว้ในระเบยีบวธิกีารตดิตาม
และประเมนิผล  คณะกรรมการไดพ้จิารณาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา ดงันี ้ 

๗.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา
๗.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา



๗.๑  การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาจะตอ้งดำาเนนิการการ
วดัผลในเชงิปรมิาณ               และเชงิคณุภาพ

      

          (๑)  การวดัผลในเชงิปรมิาณ (Quantity)  โดยเครือ่ง
มอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลในเชงิปรมิาณ  

(๑.๑)  แบบประเมนิผลการดำาเนนิงานขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

(๑.๒)  ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการเพือ่การ
วางแผนและประเมนิผลการใชจ้า่ยงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(E-plan :  Electronic Plan)    (๒)  การวดัผลใน
เชงิคณุภาพ (Quality)  มกีารวดัผลดงันี ้ 

(๒.๑)  แบบการกำากบัการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5)       

(๒.๒)  การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ตาม
แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร ์และตามแนวทาง
การพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ  เพือ่ความสอดคลอ้งแผน
พัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒.๓)  การตดิตามและประเมนิผลโครงการตาม  Kpis (Key
Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ดำาเนนิการตดิตาม
ประเมนิผลรายโครงการ  โดยใหผู้รั้บผดิชอบโครงการเป็นผูรั้บผดิชอบดำาเนนิ
การตดิตามโครงการโดยผูรั้บผดิชอบโครงการอาจมอบหมายใหบ้คุคล หรอื
คณะกรรมการ  หรอื คณะทำางาน  กำาหนดแบบและวธิกีารตดิตามและประเมนิ
ไดต้ามความเหมาะสม

(๒.๔)  การสำารวจความพงึพอใจในการวดัผลเชงิคณุภาพโดย
ภาพรวม  โดยไดม้กีารประเมนิความพงึพอใจ  ซ ึง่การประเมนิความพงึพอใจ
ทำาใหท้ราบถงึผลเชงิคณุภาพในการดำาเนนิงานของเทศบาลในภาพรวม  โดย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความพงึพอใจ  มดีงันี้

แบบที ่ ๓/๒  แบบประเมนิความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิ
งานของเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ดในภาพรวม

แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมนิความพงึพอใจตอ่ผลการดำาเนนิ
งานของเทศบาลตำาบลสนัมะเดในแตล่ะยทุธศาสตร์

(แบบที ่๓/๒ และ ๓/๓  ตามคูม่อืการตดิตามและประเมนิ
ผลการจดัทำาและแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ โดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่รว่มกบัหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร)์

แบบที ่ ๓/๔  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารใน
งานบรกิารของเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด (ใหห้น่วยงานภายนอกดำาเนนิการ)



๑)  ทำารูว้า่การนำานโยบายไปปฏบิตัมิสีมรรถภาพในการจัดการและบรหิาร
มากนอ้ยเพยีงใด

๒)  เห็นจดุสำาคญัทีจ่ะตอ้งปรับปรงุแกไ้ขอยา่งชดัเจน  ทัง้วตัถปุระสงค์
ของแผนงาน  ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ ทรัพยากรทีต่อ้งใช ้ชว่งเวลาทีจ่ะตอ้งกระทำา
ใหเ้สร็จ  ซึง่จะทำาใหแ้ผนงานมคีวามเหมาะสมตอ่การนำาไปปฏบิตัใิหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้                        

๓)  ทำาใหท้ราบวา่จะตอ้งเปลีย่นแปลงโครงการอยา่งไรบา้งใหเ้หมาะสม 
ระดบัการเปลีย่นแปลงมากนอ้ยแคไ่หน  การเปลีย่นแปลงจะกอ่ใหเ้กดิผลกระ
ทบอะไรบา้ง  อาท ิ เชน่  การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคบ์างสว่น การเปลีย่น
แนวทางการปฏบิตั ิ หรอืการเปลีย่นแปลงหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการนำา
โครงการไปปฏบิัต ิเป็นตน้

๔)  ทำาใหท้ราบวา่มาตรการหรอืกจิกรรมทีใ่ชอ้ยูม่ขีอ้บกพรอ่งอะไรบา้ง  
ขอ้บกพรอ้งดงักลา่วเกดิจากสาเหตอุะไร  เพือ่นำามาประมวลผลเพือ่แสวงหา
แนวทางแกไ้ขปรับปรงุมาตรการใหมใ่หเ้หมาะสมตอ่การนำาไปปฏบิตัใิหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคย์ิง่ขึน้

๕)  ทำาใหท้ราบวา่ขัน้ตอนใดบา้งทีม่ปัีญหาอปุสรรค  และปัญหาอปุสรรค
เหลา่นัน้เกดิจากสาเหตอุะไร  เมือ่ทราบขอ้มลูทัง้หมด  การประเมนิผลจะเป็น
เครือ่งมอืสำาคญัในการปรับปรงุขัน้ตอนการทำางานของแผนงานใหม่คีวาม
กระจา่งชดั  เพือ่ขจัดปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะขัน้ตอนใหห้มดไป

๖)  ทำาใหท้ราบวา่แผนงานทีน่ำาไปปฏบิัตมิจีดุแข็ง (stregths) และจดุ
ออ่น (weaknesses)  อะไรบา้ง และจดุออ่นทีพ่บเกดิจากสาเหตอุะไรและจะ
แกไ้ขไดอ้ยา่งไร  เมือ่ไดท้ำาการวเิคราะหข์อ้มลูครบถว้นแลว้ ผลการวเิคราะหจ์ะ
นำาไปสูก่ารพัฒนาแผนงานใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

๗)  ทำาใหผู้ใ้หก้ารสนับสนุนการนำาโครงการไปปฏบิตัแิละผูส้นับสนุนการ
ประเมนิผลทราบผลของการนำานโยบายไปปฏบิตับิรรลวุตัถปุระสงคเ์พยีงใด  มี
ปัญหาอปุสรรคทีจ่ะตอ้งปรับปรงุแกไ้ขโครงการหรอืไม ่  (ผูส้นับสนุนทางการ
เงนิม ี ๒ สว่น  คอื

 สว่นแรก คอื ผูส้นับสนุนการเงนิแกโ่ครงการ เพือ่ใหก้ารนำาโครงการไป
ปฏบิตัปิระสบผลสำาเร็จ  และสว่นทีส่อง  คอื ผูใ้หก้ารสนับสนุนทางการเงนิเพือ่
ทำาการประเมนิผลโครงการ  ทัง้ผูใ้หก้ารสนับสนุนการนำาโครงการไปปฏบิตัแิละ
ผูส้นับสนุนทางการเงนิ  เพือ่ทำาการประเมนิผลตา่งๆ)     

๘)  การประเมนิจะชีใ้หเ้ห็นวา่แนวความคดิรเิริม่ใหมใ่นการแกไ้ขปัญหา
ของทอ้งถิน่ประสบความสำาเร็จตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไวเ้พยีงใด มปัีญหา
และอปุสรรคในการดำาเนนิงานอยา่งไรบา้ง และปัญหาอปุสรรคเหลา่นีไ้ดผ้ล
เพยีงใด  และหรอืจะตอ้งปรับปรงุในสว่นใดบา้ง    

๘.  ประโยชนข์องการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา 
๘.  ประโยชนข์องการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา 



๙)  การประเมนิจะทำาใหเ้กดิความกระจา่งชดัวา่โครงการใดทีน่ำาไปปฏบิตัิ
แลว้ไดผ้ลดสีมควรจะขยายโครงการใหค้รอบคลมุกวา้งขาวยิง่ขึน้หรอืโครงการ
ใดมปัีญหาอปุสรรคมากและไมส่อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาของสงัคมควรจะ
ยตุโิครงการเสยีเพือ่ลดความสญูเสยีใหน้อ้ยลง  หรอืในกรณีทีม่โีครงการทมีี
ลกัษณะแขง่ขนักนัการประเมนิผลจะทำาใหท้ราบวา่โครงการใดมปีระสิทธภิาพ
ในการแกไ้ขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหด้ำาเนนิการตอ่ไป สว่น
โครงการทีไ่มป่ระสบความสำาเร็จ หรอืใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่มาก ก็ควร
ยกเลกิทิง้เสยี    

ลำาด ั
บที่

ชือ่-สกลุ ตำาแหนง่

๑ นายสมพจน ์ อนิท
จักร์

ประธานกรรมการ (ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนบา้นใหมท่า่ตน้เกีย๋ง 
ผูแ้ทนหน่วยงานราชการ)

๒ นางศริพิร    คยุ
เพยีภมูิ

กรรมการ (ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพบา้นใหม่
ทา่เรอื ผูแ้ทนหน่วยงานราชการ)

๓ นายสงัด      กอง
ประถม

กรรมการ  (สมาชกิสภาเทศบาล เขต )

๔ นายเฉลมิ     อนิน่ัง
แทน่

กรรมการ  (สมาชกิสภาเทศบาล เขต )

๕ นายสมุติรา   
ปัญญาหลง  

กรรมการ  (สมาชกิสภาเทศบาล เขต )

๖ นายมานพ    ชม
สวน

กรรมการ  (ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่15)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่  

๗ นายสมบรูณ์  ปวง
คำา

กรรมการ (ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี ่9)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่  

๘ นายทศพล    พรม
ตนั

กรรมการ (ผูท้รงคณุวฒุ)ิ

๙ นายชวน       วังคำา กรรมการ (ผูท้รงคณุวฒุ)ิ
๑๐ นายสภุาพ     ดาวธุ กรรมการ 
๑๑ นายณรงคช์ยั  แกว้

ปัญญา
กรรมการ 

12 นางสาวนงคค์ราญ 
คำานอ้ย

กรรมการ

13 นายนราพล  แกว้
เขยีว

กรรมการ/เลขานุการ

**********************************

๙.  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด
๙.  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด



สว่นที่สว่นที ่   22

๑.1  วสิยัทศัน ์(Vision)
เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด ไดก้ำาหนดวสิยัทัศน ์(Vision)  เพือ่แสดง

สถานการณ์ในอดุมคต ิ ซ ึง่เป็นจดุมุง่หมายความคาดหวงัทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้
ในอนาคตขา้งหนา้ ซึง่จะสามารถสะทอ้นถงึสภาพการณ์ของทอ้งถิน่ในอนาคต
อยา่งรอบดา้น  ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มดา้นตา่งๆ จงึได ้
กำาหนดวสิยัทัศน ์ คาดหวงัทีจ่ะใหเ้กดิขึน้ในอนาคต  ดงันี้

         

        1.2  พนัธกจิ  (Mission)  การพฒันาทอ้งถิน่
    1.พัฒนาดา้นการศกึษา 
    2.พัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 
    3.พัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว เศรษฐกจิ การเกษตร และอตุสาหกรรม 
    4.พัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 
    5.พัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    6.พัฒนาดา้นการเมอืง และการบรหิารแนวทางการพัฒนา 
    7.พัฒนาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

        1.3 จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันา
                                  “เพือ่พัฒนาตำาบลใหเ้ป็นตำาบลทีเ่จรญิในทกุดา้น 
ประชาชนมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่”ี

        ๑.4  ยทุธศาสตร์

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

๑.  ยทุธศาสตรข์องเทศบาล
ตำาบลสนัมะเค็ด

๑.  ยทุธศาสตรข์องเทศบาล
ตำาบลสนัมะเค็ด

“สนัมะเค็ดนา่อยู ่ เชดิชูคณุธรรม  นำาเกษตรพฒันา  
ประชาเป็นสขุ”

“สนัมะเค็ดนา่อยู ่ เชดิชูคณุธรรม  นำาเกษตรพฒันา  
ประชาเป็นสขุ”



คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรว่มกบัประชาคมทอ้งถิน่  สว่นราชการ
รัฐวสิาหกจิ  รวมทัง้องคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ไดก้ำาหนดยทุธศาสตรแ์ละ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด  6  ดา้น  ดงันี้
1. ยทุธศาสตร ์การขจดัความยากจน พฒันาดา้นการเกษตรและ
อตุสาหกรรม

แนวทางการพฒันา
(1)  สง่เสรมิอาชพีและพัฒนาผลติภณัฑข์องกลุม่อาชพีตา่งๆ เพือ่ยก

ระดบัมาตรฐานใหเ้ป็นสนิคา้ (OTOP ) สูส่ากล 
(2)สง่เสรมิใหม้มีาตรการทางการตลาดสำาหรับผลติภณัฑข์องกลุม่อาชพี

และผลผลติทางการเกษตรทีม่อียูใ่นตำาบล

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิาร
สาธารณะ
แนวทางการพฒันา
(1)  พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคและสง่เสรมิใหต้ำาบลสนัมะ

เค็ดเป็นเมอืงน่าอยู่
(2)  พัฒนาดา้นการคมนาคมใหม้กีารเชือ่มตอ่ทั่วทัง้ตำาบล  
3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติ ทรพัยากรมนษุยส์งัคมและ
การเมอืง
แนวทางการพฒันา
(1)สง่เสรมิดา้นศลิปวฒันธรรม  ประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่
(2)สง่เสรมิดา้นการศาสนา
(3)สง่เสรมิความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ
(4)สง่เสรมิดา้นสาธารณสขุ  การกฬีาและนันทนาการ
(5)สง่เสรมิการแกไ้ขปัญหาเด็ก  สตร ี เยาวชน  ผูส้งูอาย ุ ผูด้อ้ยโอกาศ
ทางสงัคม
4.ยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปญัหาและมุง่ม ัน่พฒันาตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง
แนวทางการพฒันา
(1) สง่เสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมเพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตร
(2) สรา้งความเขม้แข็งใหก้ลุม่เศรษฐกจิและสงัคมในชมุชน/หมูบ่า้น

โดยใชว้ธิกีารสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำาเนนิงาน
(3) สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชร้ะบบ

สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชน/หมูบ่า้น



5.  ยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละการพฒันาส ิง่
แวดลอ้ม

แนวทางการพฒันา
(1)  สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละใชช้วีติรว่มกบัธรรมชาตอิยา่งอนุรักษ์
(2)  พัฒนาแหลง่นำ้าใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ
(3)สง่เสรมิการจัดการขยะมลูฝอย  ส ิง่ปฏกิลูและการบำาบดันำ้าเสยี
6.  ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละการ

พฒันาเครอืขา่ยประชาธปิไตย
แนวทางการพฒันา
(1)ปรับปรงุระบบการใหบ้รกิารประชาชน  พัฒนาขดีความสามารถของ

บคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ

  1.5 เป้าประสงค์
  1.  ปรับปรงุถนน  ทางเทา้  ทางระบายนำ้า  แหลง่นำ้า  และการบรกิาร
สาธารณะใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถงึ

2.  พัฒนาระบบการกำาจัดขยะมลูฝอย  ส ิง่ปฏกิลู  นำ้าเสยีและมลพษิอืน่ ๆ
3.  สง่เสรมิความรู ้ ความเขา้ใจดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

แกป่ระชาชน
4.  สง่เสรมิอาชพีเกษตรกรรม  อาชพีเสรมิ  เพือ่สรา้งงาน สรา้งราย

ไดแ้กป่ระชาชน
5.  สนับสนุนการพัฒนาการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ตลอด

จนสง่เสรมิเทคโนโลยทีาง
   การศกึษาเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

6.  พัฒนาคณุภาพชวีติแกเ่ด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กและสถานศกึษาให ้
ทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ

7.  สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนทกุภาคสว่นใหเ้ขม้แข็งเพือ่
รว่มพัฒนาทอ้งถิน่

8.  พัฒนาบคุลากรใหม้คีณุภาพ  มศีกัยภาพในการปฏบิตังิานอยา่งมี
คณุธรรม  จรยิธรรม

9.  สง่เสรมิการจัดบรกิารดา้นสขุภาพอนามัยและโรคตดิตอ่ใหป้ระชาชน
อยา่งทั่วถงึ

10. สง่เสรมิพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ทีม่ใีนพืน้ที่
11. สง่เสรมิพัฒนาอนุรักษ์ศลิปะ  วฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ให ้

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตำาบล
    

 1.6 นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่
1.นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน



1. ตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่ง (ไฟแสงจันทร)์ บรเิวณจดุเสีย่งทางแยก ทางโคง้ 
ของถนนสายหลกั

2. ตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยั ไฟกระพรบิ บรเิวณสีแ่ยกพรอ้มทัง้ตดิตัง้กระจก
โคง้ สะทอ้นมมุอบับรเิวณทางแยก

3. จัดสรา้งถนน เพือ่การเกษตร ใหเ้ป็นหนิคลกุทกุสาย เพือ่ความสะดวก 
รวดเร็วในการ     ขนยา้ย ผลผลติการเกษตร

4. ปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้นใหม้ปีระสทิธภิาพ
2.นโยบายดา้นนำา้ เพือ่การเกษตร
1. จัดใหม้แีหลง่นำ้าเพือ่การเกษตร สรา้งแหลง่ กกัเก็บนำ้า แกม้ลงิ ให ้

สามารถทำานาไดปี้ละ     2 ครัง้
2. จัดสรา้งฝายถาวรลำานำ้าแมค่าว หมู ่9
3. จัดสรา้งฝายทดนำ้า ลำานำ้าเหมอืงหา้ง 2 จดุ หมู ่13 หมู ่15
4. จัดสรา้งฝายนำ้าลน้ลำานำ้าแมค่าว อยา่งนอ้ย 3 จดุ
5. จัดสรา้งฝายนำ้าลน้ลำานำ้าแมฮ่า่ง อยา่งนอ้ย 3 จดุ
6. จัดสรา้งเครือ่งสบูนำ้าตรงทา่ลอ้ หมู ่3 เพือ่ใหถ้งึบา้นกลว้ย
7. จัดสรา้งแหลง่เก็บนำ้า สำาหรับเครือ่งสบูนำ้าพลงังานไฟฟ้า หมู ่8  และ หมู ่
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8. จัดสรา้งเครือ่งสบูนำ้าพลงังานไฟฟ้า หมู ่6
9. ผลกัดนัโครงการพัฒนาลุม่นำ้าฝายลำานำ้าแมพ่งุ หมู ่14
3.นโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม
1. สง่เสรมิ  สนับสนุนใหม้กีารจัดการส ิง่แวดลอ้มทีด่มีสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่

อาศยั จัดสรา้งแหลง่กำาจัดขยะ ตอ้งมกีารจัดเก็บ และ ทำาลายทิง้อยา่ง
เป็นระบบ

2. ปรับปรงุขดุลอก ค ู– คลอง หนา้บา้นใหเ้ป็นระเบยีบ
4.นโยบายดา้นการศกึษา
1. มุง่พัฒนาความกา้วหนา้ของโรงเรยีนและบคุลากรทางการศกึษา ดว้ย

ระบบเทคโนโลยทีีท่ันสมัย
2. จัดสรา้งอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย (Free Wi-Fi) ใหบ้รกิารใชอ้นิเทอรเ์น็ตฟร ี

ครอบคลมุทัว่ทกุหมูบ่า้น
3. จัดหาครสูอนภาษาตา่งประเทศ (องักฤษ จนี) ใหท้กุ โรงเรยีน  สง่เสรมิ

และสนับสนุนการศกึษานอกระบบ ดว้ยการพัฒนาองคค์วามรูด้า้นอาชพี
พืน้ฐาน และ อาชพีเสรมิ

4. สง่เสรมิ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กกอ่นวยัเรยีนใหไ้ดม้าตรฐาน
5.นโยบายดา้นสงัคม  สาธารณสขุ  ประเพณีวฒันธรรม
1. มุง่สง่เสรมิและสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กช่มุชน
2. เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุผูต้ดิเชือ้ คนพกิาร ดำาเนนิการเบกิจา่ยไมเ่กนิวนัที ่5  

ของทกุเดอืน



3.  จัดตัง้กองทนุ เพือ่เพิม่ศกัยภาพ และ ขดีความสามารถ ใหก้บัชดุอาสา 
อปพร. สายตรวจอาสา และ ชรบ.

4. สง่เสรมิ สนับสนุน กลุม่พัฒนาสตร ีกลุม่แมบ่า้น
5. ใหก้ารดแูล กลุม่ดอ้ยโอกาส และ คนพกิาร
6. สนับสนุนนโยบายสง่เสรมิสขุภาพในตำาบลของ อสม. โดยใหบ้รกิาร

สาธารณสขุเคลือ่นที ่การออกกำาลงักาย
7. จัดสรา้งศนูยก์ฬีาสำาหรับเยาวชน เพือ่หา่งไกลยาเสพตดิ พรอ้มทัง้

สนับสนุนอปุกรณ์ดา้นกฬีา
8. สง่เสรมิการจัดงานประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิน่
9. จักสรา้งศนูยว์ฒันธรรมไทยลือ้ หมูท่ี ่14 พรอ้มทัง้จัดหาเสือ้ผา้ ชดุไทย

ลือ้ เพือ่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่
10. ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์ สบืสานศลิปวฒันธรรม ประเพณี และ ภมูปัิญญาทอ้ง

ถิน่ เพือ่ใหเ้ทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด เป็น เทศบาลตน้แบบ และ เทศบาล
แหง่เศรษฐกจิทีม่ั่นคง

๒.1  การวเิคราะหก์รอบการจดัทำายทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ดไดใ้ชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลตอ่การพัฒนา อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
การวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่
แวดลอ้ม  ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้

1.ดา้นเศรษฐกจิ
จดุแข็ง   (Strength = S)   

- เป็นชมุชนทีเ่นน้การเกษตรการปลกูขา้วเป็นหลกั
- ดา้นการบรหิารจัดการ ผูน้ำา ผูบ้รหิาร สนับสนุนแนวคดิและ
กำาหนดนโยบายในการสง่เสรมิการประกอบอาชพี และการ
พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วและกจิกรรมเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว

จดุออ่น   (Weakness = W)  
- การรวมกลุม่ของประชาชน มคีอ่นขา้งนอ้ย
- สถานทีส่ำาหรับจำาหน่ายผลติภณัฑข์องชมุชน
- ประชาชนขาดความรู ้ความเขา้ใจ ในการดำาเนนิชวีติตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรผสมผสาน

๒.  การวเิคราะหเ์พือ่
พฒันาทอ้งถิน่

๒.  การวเิคราะหเ์พือ่
พฒันาทอ้งถิน่



- ประชาชนไดรั้บผลประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งนอ้ย 
เนือ่งจากไมม่กีารเชือ่มโยงดา้นการทอ่งเทีย่วในจังหวดั และ
แหลง่ทอ่งเทีย่วมจีำานวนนอ้ย ไมไ่ดรั้บการพัฒนาเทา่ทีค่วร

- งบประมาณ ตน้ทนุการดำาเนนิงาน สว่นมากเป็นงานทีไ่มต่อ้งใช ้
เทคนคิและวธิกีารทำางานในระดบัสงู

โอกาส   (Opportunity = O)  
- การพัฒนากจิการพาณชิยใ์นหลาย ๆ ดา้น
- การพัฒนาดา้นการคา้ขายในประเทศแถบภมูภิาค
- ประชาชนเห็นความสำาคญัและประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากการจัด
กจิกรรมทีห่ลากหลาย ซึง่สามารถกอ่ใหเ้กดิรายไดใ้นครอบครัว

อปุสรรคหรอืขอ้จำากดั   (Threat = T)  
- การแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกจิ เป็นงานทีต่อ้งอาศยัความรว่ม
มอืจากหลาย ๆ สว่นทีต่อ้งประสานงานกนั ถงึจะเกดิผลสมัฤทธิ์

- ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คอ่นขา้งมาก ทำาใหก้ารดำาเนนิงาน
ไมค่ลอ่งตวั เกดิความลา่ชา้ในการทำางาน ประชาชนจงึเกดิ
ความเบือ่หน่าย

- ระดบัจังหวดัยังขาดการเชือ่มโยงดา้นการทอ่งเทีย่ว และการก
ระจายผลประโยชนด์า้นการทอ่งเทีย่วยังไมท่ัว่ถงึ

2.ดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ
จดุแข็ง   (Strength = S)   

- ดา้นการบรหิารจัดการ ผูน้ำา ผูบ้รหิาร สนับสนุนแนวคดิและ
กำาหนดนโยบายในการรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน กฬีา นันทนาการ และสขุภาพ การป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั การจัดสวสัดกิาร และสงัคมสงเคราะห ์
และการสาธารณสขุ

- บคุลากรของเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด อยูใ่นระดบัทีพ่รอ้มทีจ่ะ
ดำาเนนิการตามนโยบายการบรหิารงาน

จดุออ่น   (Weakness = W)  
- ครภุณัฑท์างดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัยังมไีม่
เพยีงพอ

- ปัญหายาเสพตดิยังมอียา่งตอ่เนือ่ง



- ปัญหาการตดิเกมสอ์อนไลน ์เนือ่งจากมรีา้นอนิเตอรเ์น็ตและสือ่
สงัคมออนไลนท์ีไ่มม่กีารควบคมุทีรั่ดกมุดพีอ

โอกาส   (Opportunity = O)  
- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนสงัคม และการ
รักษาความสงบเรยีบรอ้ยเป็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระดบัชาตทิี่
รัฐบาลสง่เสรมิ

อปุสรรคหรอืขอ้จำากดั   (Threat = T)  
- ขาดการบรูณาการและการประสานงานทีด่ ีในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

- ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คอ่นขา้งมาก ทำาใหก้ารดำาเนนิงาน
ไมค่ลอ่งตวั เกดิความลา่ชา้ในการทำางาน ประชาชนจงึเกดิ
ความเบือ่หน่าย

3.ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
จดุแข็ง   (Strength = S)   

- มกีารคมนาคมเขา้ถงึทกุหมูบ่า้น
- มไีฟฟ้าใชท้กุหมูบ่า้น
- ดา้นการบรหิารจัดการ ผูน้ำา ผูบ้รหิาร สนับสนุนแนวคดิและ
กำาหนดนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคม ขยายเขต/ตดิตัง้
ไฟฟ้าครัวเรอืนและสาธารณะ ผงัเมอืง และกอ่สรา้งอืน่ ๆ 
ภายในตำาบลสนัมะเค็ด

- บคุลากร เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด อยูใ่นระดบัทีพ่รอ้มทีจ่ะ
ดำาเนนิการตามนโยบายการบรหิารงาน

- เทคนคิการทำางาน สว่นมากเป็นงานทีต่อ้งใชเ้ทคนคิและวธิกีาร
ทำางานในระดบัสงู

จดุออ่น   (Weakness = W)  
- ภยัจากธรรมชาต ินำ้าทว่มจากฤดนูำ้าหลาก ลมพายฤุดรูอ้น ทำาให ้
โครงสรา้งพืน้ฐานไดรั้บความเสยีหาย

- ยังไมม่กีารยกทีด่นิใหเ้ป็นทีส่าธารณประโยชน์
- ไฟฟ้าสาธารณะยงัไมท่ัว่ถงึและเพยีงพอ
- ตน้ทนุการดำาเนนิงานดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ขึน้อยูก่บัราคาทอ้ง
ตลาด

โอกาส   (Opportunity = O)  
- รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ใหก้าร
สนับสนุนการดำาเนนิงานของทอ้งถิน่ ไมว่า่จะเป็นดา้นเศรษฐกจิ
ทอ้งถิน่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นตน้

-
- พระราชบญัญัตกิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจให ้
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการจัดระบบบรกิาร
สาธารณะ เพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ โดยทีห่น่วย



งานสว่นกลางและสว่นภมูภิาค สง่เสรมิและสนับสนุนการถา่ย
โอนภารกจิใหแ้ก ่ทอ้งถิน่

อปุสรรคหรอืขอ้จำากดั   (Threat = T)  
- โครงสรา้งทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยสีงู หรอืความชำานาญเป็นพเิศษ 
เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ดยังขาดบคุลากรทีม่คีวามชำานาญ

- งบประมาณมไีมพ่ยีงพอตอ่ความตอ้งการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประชาชนในตำาบลสนัมะเค็ด

4.ดา้นแหลง่นำา้
จดุแข็ง   (Strength = S)   

- มรีะบบประปาในหมูบ่า้น
- พืน้ทีเ่ทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด มอีา่งเก็บนำ้า ฝายทดนำ้า และ
คลองสง่นำ้า สำาหรับเก็บกกันำ้า และทดนำ้าไวใ้ชไ้ด ้มรีะบบสง่นำ้า
ใหก้บัการเกษตร 

- ดา้นการบรหิารจัดการ ผูน้ำา ผูบ้รหิาร สนับสนุนแนวคดิและ
กำาหนดนโยบายในการพัฒนาแหลง่นำ้าเพือ่อปุโภคและบรโิภค 
เพือ่การเกษตร และการจัดการแหลง่นำ้า

- เกษตรกร มกีารจัดตัง้กลุม่ผูใ้ชน้ำ้า เพือ่รวมตวักนัในการบรหิาร
จัดการนำ้าใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการใชน้ำ้า

- กลุม่เกษตรกรผูใ้ชน้ำ้า รว่มกนัพัฒนาแหลง่นำ้า โดยการตดัหญา้
หนา้อา่งฯ มกีารขดุลอกคลองสง่นำ้า 

จดุออ่น   (Weakness = W)  
- นำ้าประปายังไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ บางแหลง่ใชก้ารไม่
ได ้

- แหลง่นำ้าตืน้เขนิไมเ่พยีงพอตอ่การใชเ้พือ่การเกษตรตลอดทัง้ปี
- ประชาชนขาดความรู ้ความชำานาญ ในการใชง้านและการบำารงุ
รักษาทีถ่กูตอ้ง

- ประชาชนขาดความรู ้ความเขา้ใจ ในการบรหิารจัดการนำ้าอยา่ง
มรีะบบ

- ขาดบคุลากร ทีม่คีวามรูเ้รือ่งการบรหิารจัดการนำ้า
โอกาส   (Opportunity = O)  

- สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการตา่ง ๆ ทางดา้นแหลง่นำ้า
ได ้จากจังหวดั หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

อปุสรรคหรอืขอ้จำากดั   (Threat = T)  
- ขอ้จำากดัเรือ่งงบประมาณ ทีม่ตีน้ทนุการดำาเนนิงานสงู เทศบาล
ตำาบลสนัมะเค็ด มงีบประมาณไมเ่พยีงพอทีจ่ะสนับสนุน
โครงการ เนือ่งจากไดรั้บการจัดสรรงบประมาณคอ่นขา้งนอ้ย 
และตอ้งสนับสนุนงบประมาณในสว่นทีต่อ้งดำาเนนิงานเป็น
ประจำา และเรง่ดว่นกอ่น

5.ดา้นธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการทีด่ ี



จดุแข็ง   (Strength = S)   
- ดา้นการบรหิารจัดการ ผูน้ำา ผูบ้รหิาร สนับสนุนแนวคดิและ
กำาหนดนโยบายในการพัฒนาประสทิธภิาพบคุลากรและการ
ทำางาน  การพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน

- สนับสนุนหน่วยงานอืน่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ ใน
การพัฒนาทอ้งถิน่

- ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามอำานาจหนา้ที ่ทีท่างราชการมอบหมาย 
โดยจัดสรรงบประมาณหรอืบคุลากรใหต้ามความจำาเป็นและ
สมควร

- สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการมมีาตรการป้องกนั
- การสรา้งและบำารงุรักษาทางบก ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่

จดุออ่น   (Weakness = W)  
- ระบบขอ้มลูขา่วสาร ขาดความครบถว้น ถกูตอ้ง และทันเวลา
- ปัญหาการรอ้งเรยีนยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ขในทันที
- ประชาชนไมเ่ขา้ใจในระบบการทำางาน ทำาใหเ้กดิความเขา้ใจ
ผดิวา่ทำางานลา่ชา้ ไมท่นัทว่งที

- การปฏบิตัติามแผนงานทีว่างไวไ้มป่ระสบผลสำาเร็จ เนือ่งจากมี
ภารกจิเรง่ดว่น

- ประชาชนยังขาดความรว่มมอืหรอืการมสีว่นรว่มในการพัฒนา
โอกาส   (Opportunity = O)  

- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการเมอืง การบรหิารราชการทีด่ ี 
เป็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระดบัชาตทิีรั่ฐบาลสง่เสรมิ

อปุสรรคหรอืขอ้จำากดั   (Threat = T)  
- ขาดการประสานและใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คอ่นขา้งมาก ทำาใหก้ารดำาเนนิงาน
ไมค่ลอ่งตวั เกดิความลา่ชา้ในการทำางาน 

6.ดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่
จดุแข็ง   (Strength = S)   

- ดา้นการบรหิารจัดการ ผูน้ำา ผูบ้รหิาร สนับสนุนแนวคดิและ
กำาหนดนโยบายในการสง่เสรมิการศกึษาของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน สง่เสรมิงานศาสนา ประเพณี วฒันธรรมอนัดงีาม 
และรว่มอนุรักษ์ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

- สง่เสรมิการกฬีา ของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยการจัด
กฬีาตำาบล



- ความรว่มมอืรว่มใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการจัด
กจิกรรมประเพณี และวฒันธรรมตา่ง ๆ รว่มถงึการการจัด
กจิกรรมงานกฬีา ฯลฯ

- อนิเตอรเ์น็ตตำาบล เป็นชอ่งทางในการคน้หาขอ้มลูขา่วสารใน
การศกึษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

- สง่เสรมิสนับสนุนใหบ้คุลากรมกีารพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง  
ทัง้ในดา้นการจัดกระบวนการเรยีนรู ้การอบรมสมัมนา หรอื
พัฒนาคร ูการอบรมการใชค้อมพวิเตอร ์ทำาใหก้ารทำางานใน
หน่วยงานมคีวามรวดเร็วและถกูตอ้ง

จดุออ่น   (Weakness = W)  
- การฝึกอบรม/ความรูเ้ฉพาะทางดา้นการศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม นันทนาการ มคีอ่นขา้งนอ้ย

โอกาส   (Opportunity = O)  
- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษาเป็นยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ระดบัชาตทิีรั่ฐบาลสง่เสรมิ

- เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ดตระหนักและเห็นความสำาคญัของการ
จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  โดยจัดสรร
งบเพือ่สง่เสรมิกจิกรรมตา่งๆ

อปุสรรคหรอืขอ้จำากดั   (Threat = T)  
- ขาดการบรูณาการและการประสานงานทีด่ ีในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

- ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คอ่นขา้งมาก ทำาใหก้ารดำาเนนิงาน
ไมค่ลอ่งตวั เกดิความลา่ชา้ในการทำางาน ประชาชนจงึเกดิ
ความเบือ่หน่าย

- ประชาชนบางสว่นไมเ่ห็นความสำาคญัของการศกึษา

7.ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม
จดุแข็ง   (Strength = S)   

- ดา้นการบรหิารจัดการ ผูน้ำา ผูบ้รหิาร สนับสนุนแนวคดิและ
กำาหนดนโยบายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกนั
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสง่เสรมิการใชส้ารอนิทรยีช์วีภาพ
ทดแทนการใชส้ารเคม ีตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตร
ผสมผสาน

- บคุลากร เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด อยูใ่นระดบัทีพ่รอ้มทีจ่ะ
ดำาเนนิการตามนโยบายการบรหิารงาน

- พืน้ทีต่ำาบลสนัมะเค็ด มดีนิดเีหมาะแกก่ารเพาะปลกู
- ภมูปิระเทศเหมาะแกก่ารปลกุพชืขา้ว พชืไร ่พชืสว่น และผลไม ้
เมอืงหนาว

จดุออ่น   (Weakness = W)  



- พืน้ทีต่ำาบลเจรญิเมอืง มลีกัษณะเป็นทอ้งกระทะ มภีเูขาโอบ
ลอ้ม และเป็นพืน้ทีร่าบ ถา้ถงึฤดนูำ้าหลาก จะทำาใหเ้กดินำ้าป่า
ไหลหลากเป็นประจำาทกุปี

- ประชาชนขาดความรู ้ความเขา้ใจ ในการดำาเนนิชวีติตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรผสมผสาน

โอกาส   (Opportunity = O)  
- ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม 
เป็นยทุธศ์าสตรก์ารพัฒนาระดบัชาตทิีรั่ฐบาลสง่เสรมิ

ฃ  อปุสรรคหรอืขอ้จำากดั   (Threat = T)  
- ขาดการบรูณาการและการประสานงานทีด่ ีในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

- ระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คอ่นขา้งมาก ทำาใหก้ารดำาเนนิงาน
ไมค่ลอ่งตวั เกดิความลา่ชา้ในทำางาน ประชาชนจงึเกดิความ
เบือ่หน่าย

-

คำาชีแ้จง  :  เป็นแบบประเมนิตนเองในการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยจะทำาการประเมนิและ

แบบการกำากบัการจดัทำาแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 
2561 – 2565)

แบบการกำากบัการจดัทำาแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 
2561 – 2565)



รายงานทกุๆ ครัง้ หลงัจากทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชแ้ผน
พัฒนาทอ้งถิน่แลว้

ชือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ......เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด

ประเด็นการประเมนิ

มกีาร
ดำาเนนิ

การ

ไมม่ ี
การ

ดำาเนนิ
การ

1.  คณะกรรมการแผนพฒันาทอ้งถิน่
1.1  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่
พจิารณารา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่



1.2  มกีารจัดประชมุคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่เพือ่
พจิารณารา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่



1.3  มกีารจัดประชมุอยา่งตอ่เนือ่งสมำา่เสมอ 
1.4  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่



1.5  มกีารจัดประชมุคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่



1.6  มคีณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่จัดประชาคมทอ้ง
ถิน่และรว่มจัดทำารา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่



2.  การจดัทำาแผนพฒันาทอ้งถิน่
๒.๑  มกีารประชมุประชาคมทอ้งถิน่ (ระดบั
หมูบ่า้น/ชมุชน) 



๒.๒  มกีารประชมุประชาคมทอ้งถิน่ (ระดบัตำาบล/เมอืง) 
2.๓  มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มใน
การจัดทำาแผน



๒.๔  มกีารแจง้แนวทางการพัฒนาทอ้งถิน่  รับ
ทราบปัญหาความตอ้งการ  ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง และแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม
กบัสภาพพืน้ที ่



2.๕  มกีารรวมรวมขอ้มลูจากขอ้  ๒.๔  เพือ่นำามา
กำาหนดแนวทางการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่  



2.๖  มกีารกำาหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผล
ยทุธศาสตรต์ามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและ
ประเมนิผลยทุธศาสตรเ์พือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่



๒.๗  มกีารกำาหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผล
โครงการตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่





2.๘  มกีารกำาหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ประจำาปีงบประมาณ



๒.๙  มขีอ้เสนอแนะในการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ใน
อนาคต



สว่นที ่4

การบรหิารงานทีป่ระสบความสำาเร็จนัน้ สว่นหนึง่มาจากการนำา
นวตักรรม (Innovation) และ กระบวนการบรหิารใหม่ๆ  มาประยกุตใ์ชใ้น
องคก์ร ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ำาหนดไว ้การตดิตาม และ
ประเมนิผลก็เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบรหิารงาน ซึง่มหีลกัการสำาคญั คอื 
การตดิตามความกา้วหนา้ในการปฏบิตังิานและประเมนิผลความสำาเร็จของงาน 
อนัจะนำาไปสูก่ารปรับปรงุแกไ้ขปัญหารว่มกนัใหบ้รรล ุเป้าหมาย จงึตอ้งมกีาร
ตดิตามและประเมนิผล เพือ่ใหท้ราบประสทิธภิาพและประสทิธผิลการดำาเนนิ
งานของ องคก์รวา่อยูใ่นระดบัใด เหมาะสมหรอืสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจบุนัหรอืไม่

กระบวนการของแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) มอีงค์
ประกอบ 3 สว่น คอื การวางแผน  (Planning) การนำาแผนไปปฏบิตั ิ
(Implementation)  และการตดิตามประเมนิผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนัน้การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร ์สามารถดำาเนนิการ
ไดด้งันี้   

1) ตดิตามและประเมนิผลกระบวนการ (Process) จัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ โดยตรวจสอบกระบวนการดำาเนนิการวา่เป็นไปตามวธิกีารและ
ขัน้ตอนทีก่ำาหนดไวต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่3 
พ.ศ.2561  และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.3/ว 
2931  ลงวนัที ่ 15 พฤษภาคม เป็นกรอบ ในการปฏบิตังิานตดิตามและ
ประเมนิผล      

2) ตดิตามประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน ตอ่การดำาเนนิ
งานตามนโยบายขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลตาแกะ เป็นการประเมนิผลการ
ดำาเนนิงานในแตล่ะยทุธศาสตรก์ารพัฒนา            โดยออกแบบสำารวจความ
พงึพอใจ ของประชาชน  

4.1 การตดิตามและประเมนิ
ผลยทุธศาสตร์

4.2 การตดิตามและประเมนิ
ผลโครงการ



เป็นการประเมนิผลทีช่ว่ยใหท้ราบถงึความกา้วหนา้ในการดำาเนนิ
งานวา่แผนงานหรอืโครงการ

ทีไ่ดด้ำาเนนิการไปแลว้นัน้ใหผ้ลเป็นอยา่งไร นำาไปสูค่วามสำาเร็จตามแผนงานที่
กำาหนดไวห้รอืไม ่มผีลสำาเร็จมากนอ้ย เพยีงใดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 
หากมคีวามลา่ชา้มสีาเหตมุาจากอะไร สมควรทีจ่ะไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวธิกีารใด
เพือ่ใหโ้ครงการดงักลา่วเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ำาหนดไว ้และ
ยังเป็นเครือ่งมอืชีว้ดั ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดำาเนนิโครงการ 
โดยมปีระเด็นในการตดิตามประเมนิผล คอื   

1) การตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงาน โดยมตีวัชีว้ดัเชงิ
ปรมิาณ คณุภาพ ความพงึพอใจ และขัน้ตอนการดำาเนนิงานซึง่ผูรั้บผดิชอบ
โครงการจะเป็นผูก้ำากบัตวัชีว้ดั      

2) การเบกิจา่ยงบประมาณตามแผนการดำาเนนิงานประจำาปีและเพิม่
เตมิ 

ทัง้นี.้..

ทัง้นีเ้ทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด จะนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการ มาใชใ้นการ ปรับปรงุกระบวนการดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร ์และเป้าหมายทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ใหส้ามารถ
ตอบสนองและแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนเป็นส ิง่สำาคญั   

1. ดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 2 ประเภท
คอื       1.1  แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   

1.2  แผนการดำาเนนิงานประจำาปีงบประมาณ
     2. ประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชนตอ่การดำาเนนิงานตาม

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
  3. ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนตอ่ผลการดำาเนนิงานตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ในภาพรวม  

  

ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและ
ประเมนิผล

เกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดั



การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ไดม้เีกณฑม์าตรฐาน
(Standard Criteria) และ ตวัชีว้ดั (Indicators)  เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการ
ประเมนิใหเ้กดิความชดัเจน  เป็นระบบมมีาตรฐานและเป็นทีย่อมรับ โดยใช ้
เกณฑม์าตรฐานและตวัชีว้ดั ดงันี้

เกณฑม์าตรฐาน 
(Standard
Criteria)

ตวัชีว้ดั
(Indicators)

กรอบตวัแปร
(Attributes)

สมัฤทธผิลและการ
บรรล ุวตัถปุระสงค์
ของโครงการ

ผลผลติ  ผลลพัธ์ ผลตา่งระหวา่งจำานวน
โครงการทีแ่ลว้เสร็จ
กบัจำานวนโครงการ
ทัง้หมด

การสนองตอบความ
ตอ้งการของ 
ประชาชน

ระดบัความพงึพอใจ       สดัสว่นของ
ประชาชน กลุม่เป้า
หมายทีพ่งึพอใจและ
ไมพ่อใจผลสะทอ้น
กลบั

 
การวางระบบตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่มสีมมตุฐิานวา่ระบบตดิตามและประเมนิผลไมอ่าจแยกตวัเองออกจาก
ระบบการบรหิารแผนทัง้หมด ดงันัน้ระบบอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้กอ่น หนา้ทีแ่ผนพัฒนา
จะดำาเนนิการจงึเป็นเหมอืนบรบิททีย่อ่มจะสง่ผลตอ่การบรหิารแผน และจะสง่
ผลตอ่การตดิตาม และประเมนิผลดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ ระบบตดิตามและประเมนิ
ผลครัง้นีส้รปุเป็นแผนภาพไดด้งันี้

ระบบตดิตามและ
ประเมนิผลแผน

ระบบตดิตามและ
ประเมนิผลแผน

ระบบตดิตามและประเมนิผลแผนการพฒันาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่   



ระบบ....

ผลกระทบนำาไปสูอ่นาคต  

ระบบการจดั
ทำาแผน

ระบบการจดั
ทำาแผน

ระบบงบ
ประมาณ
ระบบงบ
ประมาณ

ระบบสงัคม/
ทอ้งถิน่

ระบบสงัคม/
ทอ้งถิน่

ระบบ
การเมอืง

ระบบ
การเมอืง

ระบบ
วัฒนธรรม

ระบบ
วัฒนธรรม

ปจัจยันำาเขา้
-แผนพฒันา
ทอ้งถิน่
-งบประมาณ
รายจา่ย
-บคุลากร

-ทรพัยากร
อืน่ๆ 

ปจัจยันำาเขา้
-แผนพฒันา
ทอ้งถิน่
-งบประมาณ
รายจา่ย
-บคุลากร

-ทรพัยากร
อืน่ๆ 

กระบวนการ
-การใช้
ทรพัยากร
-การดำาเนนิ
การตามแผน
-การบรหิาร
แผน

กระบวนการ
-การใช้
ทรพัยากร
-การดำาเนนิ
การตามแผน
-การบรหิาร
แผน

ผลผลติ
-ความสำาเร็จ
ของการดำาเนนิ
การตามแผน
ในเชงิรปูธรรม

ผลผลติ
-ความสำาเร็จ
ของการดำาเนนิ
การตามแผน
ในเชงิรปูธรรม

ผลลพัธ์
-ความสำาเร็จ
ของการดำาเนนิ
งานตามแผน
เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบั
วตัถปุระสงค ์/ 
เป้าหมาย 

ผลลพัธ์
-ความสำาเร็จ
ของการดำาเนนิ
งานตามแผน
เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบั
วตัถปุระสงค ์/ 
เป้าหมาย 

ระบบตดิตาม  
(Monitoring)

-Input Monitoring
-Performance 

Monitoring

ระบบตดิตาม  
(Monitoring)

-Input Monitoring
-Performance 

Monitoring

ระบบประเมนิผล  
(Evaluation)
-ความสำาเร็จตาม

วตัถปุระสงค ์/ เป้าหมาย
-การเปลีย่นแปลงของทอ้ง

ถิน่ในภาพรวม

ระบบประเมนิผล  
(Evaluation)
-ความสำาเร็จตาม

วตัถปุระสงค ์/ เป้าหมาย
-การเปลีย่นแปลงของทอ้ง

ถิน่ในภาพรวม

4.3 แบบสรปุผลการพฒันา
ทอ้งถิน่ในภาพรวม

4.4 ขอ้เสนอแนะในการจดัทำาแผน
พฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต



 เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด ไดจั้ดบรกิารสาธารณะเพือ่อำานวยความ
สะดวกและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนไมว่า่จะเป็นดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน การศกึษา เศรษฐกจิและสงัคมทอ้งถิน่ ทัง้นีมุ้ง่หวงัให ้
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ในสว่นของการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมตาม
แผนพัฒนา

ทอ้งถิน่...

ทอ้งถิน่ ซึง่เป็นการแปลง แผนไปสูก่ารปฏบิตั ิผลผลติของโครงการ/กจิกรรม 
(Output) ไดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบ (Impact) ทัง้ 3 ระดบั คอื ระยะสัน้ 
สามารถเห็นผลสำาเร็จไดท้ันทเีมือ่ดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม แลว้เสร็จ ระยะ
กลางและยาว ตอ้งใชเ้วลาใน การพัฒนาและดำาเนนิการ  โดยในอนาคต
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลตาแกะ ไดว้างแผนดำาเนนิการพัฒนาทอ้งถิน่ในดา้น
ตา่งๆ สามารถสรปุได ้ดงันี ้  

ดา้น แนวทางการพฒันาในอนาคต
1. พัฒนาการศกึษา
และสงัคมใหม้คีณุภาพ

- สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา
ทกุประเภท และทกุระดบัใหไ้ด ้มาตรฐานและ
เป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
- สง่เสรมิทำานุบำารงุศาสนา ศาสนสถาน   
อนุรักษ์และสบืสานขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
- สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความเขม้แข็งใน
ชมุชนและสถาบนัครอบครัว 
- สง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชวีติ
เด็ก  เยาวชน  สตร ี  ผูส้งูอายแุละผูด้อ้ย
โอกาส 
- สง่เสรมิสนับสนุนการควบคมุโรคตดิตอ่   



การป้องกนั  และการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
- การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี
- ปรับปรงุจัดหาปัจจัยเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละ
การพัฒนาอาคารสถานทีต่ลอดจนสภาพ
แวดลอ้มภายในสถานทีป่ฏบิตังิาน 

2. พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานใหไ้ดม้าตรฐาน

- กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรับปรงุ บำารงุรักษาทาง 
คมนาคม สะพาน เขือ่น ระบบระบายนำ้า 
- จัดใหม้ไีฟฟ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ ขยายเขตไฟฟ้า
ตามสภาพพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุและทั่วถงึทัง้
ตำาบล 
- กอ่สรา้ง ปรับปรงุ แหลง่นำ้าอปุโภค บรโิภค 

3. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ยั่งยนื

- สง่เสรมิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูละบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
- กอ่สรา้ง ปรับปรงุและบำารงุรักษาแหลง่นำ้า
ธรรมชาต ิ

4. พัฒนาเศรษฐกจิ
และเอาชนะความ
ยากจน

- สง่เสรมิ สนับสนุนการสรา้งงานสรา้งอาชพี  
ใหก้บัประชาชนในทอ้งถิน่ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
- สง่เสรมิสนับสนุนอาชพีดา้นการเกษตรและ
ปศสุตัวต์ามแนวเกษตรทฤษฎใีหม ่
- สง่เสรมิโครงการตามแนวพระราชดำาร ิ
- สง่เสรมิการตลาด การคา้ การลงทนุในทอ้ง
ถิน่และสง่เสรมิสนิคา้ OTOP

ดา้น...
ดา้น แนวทางการพฒันาในอนาคต

5. พัฒนาการกฬีาสู่
ความเป็นเลศิและสง่
เสรมิการทอ่งเทีย่ว

- สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมดา้นกฬีา  
นันทนาการใหก้บัประชาชนทกุระดบัและ
พัฒนาทักษะกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
- สง่เสรมิ สนับสนุนการกอ่สรา้งและปรับปรงุ
สนามกฬีา สถานทีนั่นทนาการ 
- สง่เสรมิประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วเชงิ



อนุรักษ์   โดยใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการทอ่ง
เทีย่ว 

6. สง่เสรมิการรักษา
ความมั่นคงและเสรมิ
สรา้งสนัตสิขุ

- สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมดา้นการรักษา
ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของ
ประชาชน
- สง่เสรมิใหท้อ้งถิน่มคีวามสามารถและมี
ศกัยภาพในการสนับสนุนงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัตลอดถงึการรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ยในทอ้งถิน่
- สง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
จัดการและป้องกนัภยัพบิตัิ

 
หากพจิารณากระบวนการวางแผนพัฒนาทอ้งถิน่พบวา่ ในขัน้ตอนการ

จัดทำาแผนนัน้ เป็นไปตามระเบยีบระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผน
พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่3 
พ.ศ.2561 รวมถงึหนังสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทย โดยคำานงึถงึหลกั
ประชารัฐผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนเป็นสำาคญั ในสว่นของ 
การนำาแผนไปสูก่ารปฏบิตัริอบปีทีผ่า่นมาพบวา่ การดำาเนนิงานบาง
โครงการ/กจิกรรม ยงัเกดิความลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนการดำาเนนิงาน โดย
เฉพาะโครงการกอ่สรา้งทัง้ถนน ทางเทา้ และทอ่ระบายนำ้า อนัเนือ่งมาจาก
ปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก และสดุทา้ยการตดิตามประเมนิผลแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ ในทางปฏบิตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตำาบลตาแกะ  ไดต้ดิตามประเมนิผล
การดำาเนนิโครงการ/ กจิกรรม เป็นประจำาทกุๆ เดอืน เพือ่ใหท้ราบสถานการณ์
ดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม วา่อยูใ่นขัน้ตอนใด เป็นไปตาม แผนการดำาเนนิงาน
หรอืไม ่มปัีญหาหรอือปุสรรคอยา่งไร พรอ้มจัดทำารายงานเสนอใหผู้บ้รหิารได ้
รับทราบ ทัง้นีเ้พือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาความลา่ชา้ในขัน้ตอนการนำาแผนไปสู่
ปฏบิตั ิใหส้ามารถอำานวยความสะดวกและตอบสนองตอ่ความตอ้งการแก่
ประชาชนไดร้วดเร็วยิง่ขึน้  

แนวทาง...

2. ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผล
จากการพฒันา



เป็นแบบทีก่ำาหนดใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ ดำาเนนิการใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา โดยดำาเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสบิวนั 
นับแตว่นัทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจา่ย มรีายละเอยีด ดงันี้

1.1 ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 20 คะแนน

1.2 การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยทุธศาสตร ์60 คะแนน ประกอบดว้ย

(1)   ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 10 คะแนน
(2)   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด 10 

คะแนน
(3)   ยทุธศาสตรจั์งหวดั 10 คะแนน
(4)   วสิยัทัศน ์ 5 คะแนน
(5)   กลยทุธ ์5 คะแนน
(6)   เป้าประสงคข์องแตล่ะประเด็นกลยทุธ ์ 5 คะแนน
(7)   จดุยนืทางยทุธศาสตร ์5 คะแนน
(8)   แผนงาน 5 คะแนน
(9)   ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท์ีค่วรไดเ้พือ่ใหเ้กดิความ

สอดคลอ้งและขบัเคลือ่นการพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไม่
ควรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 (80 คะแนน)

2.1 การสรปุสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

1. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผล
ยุทธศาสตรเ์พือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันา

2. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผล
โครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันา     



2.2 การประเมนิผลการนำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิ
ปรมิาณ 10 คะแนน

2.3 การประเมนิผลการนำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิ
คณุภาพ 10 คะแนน

2.4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดว้ย

(1)   ความชดัเจนของชือ่โครงการ  5 คะแนน
(2)   กำาหนดวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5 คะแนน
(3)   เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชัดเจนนำาไปสูก่าร

ตัง้งบประมาณไดถ้กูตอ้ง               5 คะแนน
(4)  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

5 คะแนน

(5) เป้าหมาย...
(5)   เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบั

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 5 คะแนน
(6)   โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 5 คะแนน
(7)   โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจั์งหวดั 5 คะแนน
(8)   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งให ้

ประเทศชาตมิั่นคง มัง่คัง่ ย่ังยนืภายใตห้ลกัประชารัฐ 5 คะแนน
(9)   งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 5 คะแนน
(10) มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวธิกีารงบ

ประมาณ 5 คะแนน
(11) มกีารกำาหนดตัวชีวั้ด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค์

และผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ           5 คะแนน
(12) ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์5 

คะแนน

คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท์ีค่วรไดเ้พือ่ใหเ้กดิความ
สอดคลอ้งและขบัเคลือ่นการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ไมค่วรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 (80 คะแนน)

ประเด็นการพจิารณา คะแนน
1. ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานของ 20

3. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผล
ยุทธศาสตรเ์พ ือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ ิน่



องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
2. การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 15
3. ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 65
    3.1 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่

(10)

    3.2 ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ในเขตจังหวดั

(10)

    3.3 ยทุธศาสตรจั์งหวดั (10)
    3.4 วสิยัทัศน์ (5)
    3.5 กลยทุธ ์ (5)
    3.6 เป้าประสงคข์องแตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (5)
    3.7 จดุยนืทางยทุธศาสตร์ (5)
    3.8 แผนงาน (5)
    3.9 ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพ
รวม

(5)

รวมคะแนน 100

แนวทาง...

ประเด็
นการ
พจิาร
ณา

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์
คะแ
นน
เต็ม

คะแ
นน
ทีไ่ด ้

1.ขอ้มู
ล
สภาพ
ท ัว่ไป
และ

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้
(1) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นกายภาพ เชน่ ทีต่ัง้
ของหมูบ่า้น/ชมุชน/ตำาบล ลกัษณะ
ลกัษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะภมูอิากาศ 
ลกัษณะของดนิ  ลกัษณะของแหลง่นำ้า 
ลกัษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมอืง/
การปกครอง เชน่ เขตการปกครอง การ
เลอืกตัง้  ฯลฯ 

20
(3)

4. แนวทางเบือ้งตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการ
พจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พือ่ความ



ขอ้มลู
พืน้
ฐาน
ของ
องคก์ร
ปกคร
องสว่น
ทอ้ง
ถิน่

(2) ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้นการเมอืง/การ
ปกครอง เชน่ เขตการปกครอง การเลอืก
ตัง้  ฯลฯ ประชากร เชน่  ขอ้มลูเกีย่วกบั
จำานวนประชากร และชว่งอายแุละจำานวน
ประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทางสงัคม เชน่ 
การศกึษา สาธารณสขุ  อาชญากรรม ยา
เสพตดิ การสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ

(2)

(4) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบบรกิารพืน้ฐาน 
เชน่ การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ

(2)

(5) ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ เชน่ 
การเกษตร การประมง การปศสุตัว ์การ
บรกิาร การทอ่งเทีย่ว อตุสาหกรรม การ
พาณชิย/์กลุม่อาชพี แรงงาน ฯลฯ

(2)

(6) ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เชน่ การนับถอืศาสนา ประเพณี
และงานประจำาปี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ภาษา
ถิน่ สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ฯลฯ 
และอืน่ๆ

(2)

(7) ขอ้มลูเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาต ิ
เชน่ นำ้า ป่าไม ้ภเูขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ

(2)

(8) การสำารวจและจัดเก็บขอ้มลูเพือ่การ
จัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่หรอืการใชข้อ้มลู
จปฐ.

(2)

(9) การประชมุประชาคมทอ้งถิน่ รปูแบบ 
วธิกีาร และการดำาเนนิการประชมุประชาคม
ทอ้งถิน่ โดยใชก้ระบวนการรว่มคดิ  รว่ม
ทำา                 รว่มตดัสนิใจ รว่มตรวจ
สอบ รว่มรับประโยชน ์รว่มแกปั้ญหา 
ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่แก ้
ปัญหาสำาหรับการพัฒนาทอ้งถิน่ตาม
อำานาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่

(3)

2. การ
วเิคราะ
ห์
สภาวก
ารณ์
และ
ศกัยภ
าพ

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้
(1) การวเิคราะหท์ีค่รอบคลมุความเชือ่ม
โยง ความสอดคลอ้งยทุธศาสตรจั์งหวัด 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ นโยบายของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมถงึความเชือ่มโยง
แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและ 
Thailand 4.0

20
5

(2) การวเิคราะหก์ารใชผ้ังเมอืงรวมหรอื
ผังเมอืงเฉพาะและการบงัคบัใช ้ผลของ
การบงัคบัใช ้สภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ตอ่การ

3



พัฒนาทอ้งถิน่
ประเด็น...

ประเด็
นการ
พจิาร
ณา

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์
คะแ
นน
เต็ม

คะแ
นน
ทีไ่ด ้

2. การ
วเิคราะ
ห์
สภาวก
ารณ์
และ
ศกัยภ
าพ(ตอ่)

(3) การวเิคราะหท์างสงัคม 
เชน่ ดา้นแรงงาน การ
ศกึษา สาธารณสขุ ความ
ยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลย ีจารตี ประเพณี 
วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้ง
ถิน่ เป็นตน้

3

(4) การวเิคราะหท์าง
เศรษฐกจิ ขอ้มลูดา้นรายได ้
ครัวเรอืน การสง่เสรมิอาชพี
กลุม่อาชพี กลุม่ทางสงัคม 
การพัฒนาอาชพีและกลุม่
ตา่งๆ สภาพทางเศรษฐกจิ
และความเป็นอยูท่ั่วไป 
เป็นตน้

3

(5) การวเิคราะหส์ ิง่แวดลอ้ม
พืน้ทีส่เีขยีว ธรรมชาตติา่งๆ
ทางภมูศิาสตร ์กระบวนการ
หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ การ
ประดษิฐท์ีม่ผีลตอ่สิง่
แวดลอ้มและการพัฒนา

3

(6) ผลการวเิคราะห์ 3



ศกัยภาพเพือ่ประเมนิ
สถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจบุนัและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทอ้ง
ถิน่ ดว้ยเทคนคิ SWOT 

Analysis ทีอ่าจสง่ผลตอ่การ
ดำาเนนิงานไดแ้ก ่S-Strength 

(จดุแข็ง            )W-

Weakness (จดุออ่น) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-

Threat (อปุสรรค)

3. 

ยทุธศ
าสตร ์
3.1 
ยทุธศาส
ตรข์อง
องคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้ง
ถิน่

3.2 
ยทุธศาส
ตรข์อง
องคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้ง
ถิน่ในเขต
จังหวดั

3.3 
ยทุธศาส

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม 
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มของ
ทอ้งถิน่ ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ
เชือ่มโยงหลกัประชารัฐ     
แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิ  และ 
Thailand 4.0

60
(10)

สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกบั
สภาพสงัคม เศรษฐกจิ สิง่
แวดลอ้มของทอ้งถิน่ และ
ยทุธศาสตรจั์งหวดั และ
เชือ่มโยงหลกัประชารัฐ     
แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

10



ตรจั์งหวดั แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิ  และ 
Thailand 4.0

สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาต ิแผนการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ 
นโยบาย/ยทุธศาสตร ์คสช. 

และนโยบายรัฐบาล      
หลกัประชารัฐ  แผน
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี และ 
Thailand 4.0

10

ประเด็น...

ประเด็ รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแ คะแ



นการ
พจิาร
ณา

นน
เต็ม

นน
ทีไ่ด ้

3. 

ยทุธศ
าสตร(์

ตอ่)
3.4 วสิยั
ทัศน์

3.5 
กลยทุธ์

3.6 
เป้าประส
งคข์อง
แตล่ะ
ประเด็น
กลยทุธ์

3.7 
จดุยนื
ทาง
ยทุธศาส
ตร ์
(Position
ing)

3.8 แผน
งาน

3.9 
ความ
เชือ่มโยง

วสิยัทัศน ์ซึง่มลีกัษณะแสดง
สถานภาพทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตอ้งการจะเป็น
หรอืบรรลถุงึอนาคตอยา่ง
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัโอกาส
และศกัยภาพทีเ่ป็นลกัษณะ
เฉพาะขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และสมัพันธก์บั
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่ 

5

แสดงใหเ้ห็นชอ่งทาง วธิกีาร 
ภารกจิหรอืสิง่ทีต่อ้งทำาตาม
อำานาจหนา้ทีข่ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะนำา
ไปสูก่ารบรรลวุสิยัทัศน ์หรอื
แสดงใหเ้ห็นถงึความชดัเจน
ในสิง่ทีจ่ะดำาเนนิการใหบ้รรลุ
วสิยัทัศนนั์น้

5

เป้าประสงคข์องแตล่ะประเด็น
กลยทุธม์คีวามสอดคลอ้งและ
สนับสนุนตอ่กลยทุธท์ีจ่ะเกดิ
ขึน้ มุง่หมายสิง่หนึง่ส ิง่ใดที่
ชดัเจน 

5

ความมุง่มั่นอนัแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาทอ้งถิน่ เพือ่
ใหบ้รรลวุสิยัทัศนข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซ ึง่เกดิ
จากศกัยภาพของพืน้ทีจ่รงิ ที่

5



ของ
ยทุธศาส
ตรใ์น
ภาพรวม

จะนำาไปสูผ่ลสำาเร็จทาง
ยทุธศาสตร์
แผนงานหรอืจดุมุง่หมายเพือ่
การพัฒนาในอนาคต กำาหนด
จดุมุง่หมายในเรือ่งใดเรือ่ง
หนึง่หรอืแผนงานทีเ่กดิจาก
เป้าประสงค ์ตวัชีว้ดั            
คา่เป้าหมาย กลยทุธจ์ดุยนื
ทางยทุธศาสตรแ์ละ
ยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวาม
ชดัเจน นำาไปสูก่ารจัดทำาโครงการพัฒนาทอ้ง
ถิน่ในแผนพัฒนาทอ้งถิน่โดยระบแุผนงานและ
ความเชือ่มโยงดงักลา่ว

5

ความเชือ่มโยงองคร์วมทีน่ำา
ไปสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ทีเ่กดิ
ผลผลติ/โครงการจากแผน
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผน
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่12  Thailand 

4.0 แผนพัฒนาภาค/แผน
พัฒนากลุม่จังหวดั/แผน
พัฒนาจังหวดั ยทุธศาสตร์
การพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต
จังหวดัและยทุธศาสตรข์อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

5

รวมคะแนน 100

5. แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิ
ผลโครงการเพ ือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ ิน่



ประเด็
นการ
พจิาร
ณา

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแ
นน
เต็ม

คะแ
นน
ทีไ่ด ้

1.การ
สรปุ
สถาน
การณ์
การ
พฒันา

เป็นการวเิคราะหก์รอบการจัดทำา
ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand (Demand  

Analysis)/Global Demand และ Trend 

ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงทีม่ผีลตอ่การพัฒนา 
อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการ
วเิคราะหศ์กัยภาพดา้นเศรษฐกจิ, ดา้น
สงัคม, ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม) 

10

2. การ
ประเมิ
นผล
การนำา
แผน
พฒันา
ทอ้ง
ถิน่ไป
ปฏบิตั ิ
ในเชงิ
ปรมิา
ณ

1) การควบคมุทีม่กีารใชต้วัเลขตา่งๆ 
เพือ่นำามาใชว้ดัผลในเชงิปรมิาณ เชน่ 
การวดัจำานวนโครงการ กจิกรรม งาน
ตา่งๆ ก็คอืผลผลติน่ันเองวา่เป็นไป
ตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไม่
จำานวนทีด่ำาเนนิการจรงิตามทีไ่ด ้
กำาหนดไวเ้ทา่ไหร ่จำานวนทีไ่ม่
สามารถดำาเนนิการไดม้จีำานวนเทา่ไหร่
สามารถอธบิายไดต้ามหลกั
ประสทิธภิาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาทอ้งถิน่ตามอำานาจหนา้ทีท่ีไ่ด ้
กำาหนดไว ้
2) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ 

10

ประเด็นการพจิารณา คะแน
น

1. การสรปุสถานการณ์การพัฒนา  10
2. การประเมนิผลการนำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ไป
ปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 

10

3. การประเมนิผลการนำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ไป
ปฏบิตัใินเชงิคณุภาพ 

10

4. แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  10
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60
    5.1 ความชดัเจนของชือ่โครงการ 5
    5.2 กำาหนดวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวาม
ชัดเจนนำาไปสูก่ารตัง้งบประมาณไดถ้กูตอ้ง 

5

    5.4 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

5

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวาม
สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิ

5

    5.6 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 
4.0 

5

    5.7 โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจั์งหวดั 5
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการ
เสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิั่นคง มัง่คัง่ ย่ังยนื
          ภายใตห้ลกัประชารัฐ 

5

    5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ)  

5

    5.10 มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวธิี
การงบประมาณ 

5

    5.11 มกีารกำาหนดตัวชีวั้ด (KPI) และสอดคลอ้ง
กับวัตถปุระสงคแ์ละผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ

5

    5.12 ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงค ์

5

รวมคะแนน 100

6. แนวทางเบือ้งตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการ
พจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความ



(Impact) โครงการทีด่ำาเนนิการในเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative)

3. การ
ประเมิ
นผล
การนำา
แผน
พฒันา
ทอ้ง
ถิน่ไป
ปฏบิตั ิ
ในเชงิ
คณุภา
พ

1) การประเมนิประสทิธผิลของแผน
พัฒนาในเชงิคณุภาพคอืการนำาเอา
เทคนคิตา่งๆ มาใชเ้พือ่วดัวา่ภารกจิ 
โครงการ กจิกรรม งานตา่งๆ ทีด่ำาเนนิ
การในพืน้ทีนั่น้ๆ  ตรงตอ่ความตอ้งการ
ของประชาชนหรอืไมแ่ละเป็นไปตาม
อำานาจหนา้ทีห่รอืไม ่ประชาชนพงึ
พอใจหรอืไม ่สิง่ของ วสัด ุครภุณัฑ ์
การดำาเนนิการตา่งๆ  มสีภาพหรอื
ลกัษณะถกูตอ้ง คงทน ถาวร สามารถ
ใชก้ารไดต้ามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่ซ ึง่
เป็นไปตามหลกัประสทิธผิล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิตัริาชการที่
บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดรั้บงบ
ประมาณมาดำาเนนิการ รวมถงึสามารถ
เทยีบเคยีงกบัสว่นราชการหรอืหน่วย
งาน
2) วเิคราะหผ์ลกระทบ/สิง่ทีก่ระทบ 
(Impact) โครงการทีด่ำาเนนิการในเชงิ
คณุภาพ (Qualitative)

10

4. แผน
งาน
และ
ยทุธศ
าสตร์
การ
พฒันา

1) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจาก
ดา้นตา่งๆ มคีวามสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในมติติา่งๆ จนนำาไปสูก่ารจัด
ทำาโครงการพัฒนาทอ้งถิน่โดยใช ้
SWOT Analysis/Demand (Demand  

Analysis)/Global Demand/Trend หรอืหลกั
การบรูณาการ (Integration) กบัองคก์ร

10



ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่พีืน้ทีต่ดิตอ่กนั
2) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิจาก
ดา้นตา่งๆ ทีส่อดคลอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

ประเด็น...

ประเ
ด็น
การ

พจิาร
ณา

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์
คะแ
นน
เต็ม

คะแ
นน

ทีไ่ด ้

5. 
โครงการ
พฒันา
5.1 ความ
ชดัเจน
ของชือ่
โครงการ

5.2 
กำาหนด
วัตถปุระส
งค์
สอดคลอ้ง
กบั
โครงการ
5.3 เป้า
หมาย 
ผลผลติ
โครงการมี
ความ
ชดัเจนนำา
ไปสูก่าร
ตัง้งบ
ประมาณ
ไดถ้กูตอ้ง
5.4 
โครงการมี
ความ
สอดคลอ้ง
กบัแผน
ยทุธศาสต

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้
เป็นโครงการทีม่วัีตถปุระสงคส์นองตอ่แผน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และดำาเนนิการเพือ่ใหก้ารพัฒนาบรรลุ
ตามวสิยัทัศนข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่
กำาหนดไว ้ชือ่โครงการมคีวามชดัเจน มุง่ไป
เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ อา่นแลว้เขา้ใจไดว้า่จะพัฒนา
อะไรในอนาคต

60
5

มวัีตถปุระสงคชั์ดเจน (clearobjective) 
โครงการตอ้งกำาหนดวัตถปุระสงคส์อดคลอ้งกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกับหลัก
การและเหตผุล วธิกีารดำาเนนิงานตอ้ง
สอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค ์มคีวามเป็นไปได ้
ชัดเจน   มลัีกษณะเฉพาะเจาะจง

5

สภาพทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ในอนาคตเป็นทศิทาง
ทีต่อ้งไปใหถ้งึเป้าหมายตอ้งชดัเจน  สามารถ
ระบจุำานวนเทา่ไร  กลุม่เป้าหมายคอือะไร มี
ผลผลติอยา่งไรกลุม่เป้าหมายพืน้ทีด่ำาเนนิงาน
และระยะเวลาดำาเนนิงานอธบิายใหช้ดัเจนวา่
โครงการนีจ้ะทำาทีไ่หนเริม่ตน้ในชว่งเวลาใด
และจบลงเมือ่ไรใครคอืกลุม่เป้าหมายของ
โครงการหากกลุม่เป้าหมายมหีลายกลุม่ให ้
บอกชดัลงไปวา่ใครคอืกลุม่เป้าหมายหลักใคร
คอืกลุม่เป้าหมายรอง

5

โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมั่นคง (2) 
การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั (3) การ
พัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน (4) การ
สรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั
ทางสงัคม (5) การสรา้งการเตบิโตบน
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (6)การ
ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ

5



ร ์20 ปี
5.5 เป้า
หมาย
(ผลผลติ
ของ
โครงการ)
มคีวาม
สอดคลอ้ง
กบัแผน
พัฒนา
เศรษฐกจิ
และสงัคม
แหง่ชาติ

5.6 
โครงการมี
ความ
สอดคลอ้ง
กบั 
Thailan
d 4.0

ภาครัฐเพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงมั่งคัง่ ย่ังยนื
โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 โดย 
(1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
(2) ยดึคนเป็นศนูยก์ลางการพัฒนา (3) ยดึ
วสิยัทัศนภ์ายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (4) 
ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยดึหลักการนำาไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิผล
สมัฤทธิอ์ยา่งจรงิจังใน 5 ปีทีต่อ่ยอดไปสูผ่ล
สมัฤทธิท์ีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต ้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดบัศกัยภาพ
การแขง่ขนัและการหลดุพน้กบัดกัรายไดป้าน
กลางสูร่ายไดส้งู (2) การพัฒนาศกัยภาพคน
ตามชว่งวัยและการปฏริปูระบบเพือ่สรา้งสงัคม
สงูวัยอยา่งมคีณุภาพ (3) การลดความเหลือ่ม
ลำ้าทางสงัคม                (4) การรองรับการ
เชือ่มโยงภมูภิาคและความเป็นเมอืง(5) การ
สรา้งความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ
สงัคมอยา่งเป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม (6) การ
บรหิารราชการแผน่ดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ

5

โครงการมลีักษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการปรับ
เปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู ่Value–
Based Economy หรอืเศรษฐกจิทีข่บั
เคลือ่นดว้ยนวัตกรรมทำานอ้ย ไดม้ากเชน่ (1) 
เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ โภคภัณฑไ์ปสู่
สนิคา้เชงินวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขบั
เคลือ่นประเทศดว้ยภาคอตุสาหกรรม ไปสูก่าร
ขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลีย่นจากการเนน้ภาคการ
ผลติสนิคา้ ไปสูก่ารเนน้ภาคบรกิารมากขึน้ 
รวมถงึโครงการทีเ่ตมิเต็มดว้ยวทิยาการ ความ
คดิสรา้งสรรค ์นวัตกรรม วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและการวจัิยและพัฒนา แลว้ตอ่ย
อดความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ เชน่ ดา้น
เกษตร เทคโนโลยชีวีภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ

5

ประเด็
นการ
พจิาร
ณา

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์
คะแ
นน
เต็ม

คะแ
นน

ทีไ่ด ้
5. 

โครงก
าร

โครงการพัฒนาทอ้งถิน่มี
ความสอดคลอ้งกบัหว้ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนา

5



พฒัน
า (ตอ่)
5.7 

โครงก
าร
สอดค
ลอ้งกบั
ยทุธศา
สตร์
จังหวดั

จังหวดัทีไ่ดก้ำาหนดขึน้ เพือ่
ขบัเคลือ่นการพัฒนาทอ้ง
ถิน่เสมอืนหนึง่การขบั
เคลือ่นการพัฒนาจังหวดั 
ซึง่ไมส่ามารถแยกสว่นใด
สว่นหนึง่ออกจากกนัได ้
นอกจากนีโ้ครงการพัฒนา
ทอ้งถิน่ตอ้งเป็นโครงการ
เชือ่มตอ่หรอืเดนิทางไป
ดว้ยกนักบัยทุธศาสตร์
จังหวดัทีไ่ดก้ำาหนดขึน้ที่
เป็นปัจจบุนั

5.8 
โครงการ
แกไ้ข
ปัญหาความ
ยากจนหรอื
การเสรมิ
สรา้งให ้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่
ย่ังยนืภาย
ใตห้ลัก
ประชารัฐ

เป็นโครงการทีด่ำาเนนิการ
ภายใตพ้ืน้ฐานความพอ
เพยีงทีป่ระชาชนดำาเนนิการ
เองหรอืรว่มดำาเนนิการ เป็น
โครงการตอ่ยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่
ประชาชนตอ้งการเพือ่ให ้
เกดิความยั่งยนื ซึง่มี
ลกัษณะทีจ่ะใหท้อ้งถิน่มี
ความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยนื 
เป็นทอ้งถิน่ทีพั่ฒนาแลว้
ดว้ยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

5

5.9 งบ
ประมาณ มี
ความ
สอดคลอ้ง
กบัเป้า
หมาย 
(ผลผลติ
ของ
โครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนา
จะตอ้งคำานงึถงึหลักสำาคัญ 5 

ประการในการจัดทำา
โครงการไดแ้ก ่(1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความ
มปีระสทิธภิาพ (Efficiency) (3) 

5



ความมปีระสทิธผิล 
(Effectiveness)   (4) ความ
เหลือ่มลำ้าในการพัฒนาทอ้ง
ถิน่ นำาไปสูค่วามยตุธิรรม 
(Equity)   (5) ความโปร่งใส 
(Transparency)

5.10 มกีาร
ประมาณ
การราคาถกู
ตอ้งตาม
หลักวธิกีาร
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพือ่
การพัฒนาตอ้งให ้
สอดคลอ้งกบัโครงการถกู
ตอ้งตามหลกัวชิาการทาง
ชา่ง หลกัของราคากลาง 
ราคากลางทอ้งถิน่ มคีวาม
โปรง่ใสในการกำาหนดราคา
และตรวจสอบไดใ้นเชงิ
ประจักษ์               

5

5.11 มกีาร
กำาหนดตวัชี้
วัด (KPI) 
และ
สอดคลอ้ง
กบั
วัตถปุระสงค์
และผลที่
คาดวา่จะได ้
รับ

มกีารกำาหนดดัชนีชีวั้ดผล
งาน (Key Performance Indicator

: KPI)         ที ่สามารถวดัได ้
(measurable) ใชบ้อก
ประสทิธผิล (effectiveness) 

ใชบ้อก
ประสทิธภิาพ(efficiency) ได ้
เชน่ การกำาหนดความพงึ
พอใจ การกำาหนดรอ้ยละ 
การกำาหนดอนัเกดิจากผล
ของวตัถปุระสงคท์ีเ่กดิขึน้
ส ิง่ทีไ่ดรั้บ (การคาดการณ์ 
คาดวา่จะไดรั้บ)

5

5.12 ผลที่
คาดวา่จะ
ไดรั้บ 
สอดคลอ้ง
กบั

ผลทีไ่ดรั้บเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้
ไดจ้รงิจากการดำาเนนิการ
ตามโครงการพัฒนา ซึง่

5



วัตถปุระสง
ค์

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่
ตัง้ไว ้การไดผ้ลหรอืผลที่
เกดิขึน้จะตอ้งเทา่กบั
วตัถปุระสงคห์รอืมากกวา่
วตัถปุระสงคซ์ ึง่การเขยีน
วตัถปุระสงคค์วรคำานงึถงึ (1)

มคีวามเป็นไปไดแ้ละมคีวาม
เฉพาะเจาะจง ในการดำาเนนิ
งานตามโครงการ (2) วดั
และประเมนิผลระดบัของ
ความสำาเร็จได ้(3) ระบสุ ิง่ที่
ตอ้งการดำาเนนิงานอยา่ง
ชดัเจนและเฉพาะเจาะจง
มากทีส่ดุ และสามารถ
ปฏบิตัไิด ้(4) เป็นเหตเุป็น
ผล  สอดคลอ้งกบัความเป็น
จรงิ (5) สง่ผลตอ่การบง่บอก
เวลาได ้

รวมคะแนน 100

7. การวดั...

โดยใชร้ปูแบบเชงิพรรณา ซึง่สามารถแสดงไดท้ัง้การอธบิายเชงิสถติิ
รปูภาพกราฟขอ้มลูตา่งๆ จาก

7.1 ใชแ้บบสำาหรับการตดิตามและประเมนิผลเชงิปรมิาณและ
คณุภาพ

(1) แบบตวับง่ชีก้ารปฏบิตังิาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ 

Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุง่วดัผลสมัฤทธิ ์(Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชงิเหตผุล (Logical Model) ตวัแบบเชงิเหตผุล หรอื 

Logical Model 

7. การวดัผลในเชงิ



(5) แบบวดักระบวนการปฏบิตังิาน (Process Performance 
Measurement System (PPMS)) ระบบการวดักระบวนการปฏบิตังิานหรอื 
PPMS

(6) แบบการประเมนิโดยใชว้ธิกีารแกปั้ญหาหรอืเรยีนรูจ้ากปัญหาทีเ่กดิ
ขึน้หรอื Problem-Solving Method 

(7) แบบการประเมนิแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมนิตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอืน่ๆ ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กำาหนดขึน้ ทัง้นีต้อ้ง

อยูภ่ายใตก้รอบตามขอ้                (1)-(10) หรอืเป็นแบบผสมก็ได ้
7.2 เชงิปรมิาณ (Quantity) คณุภาพ (Quality) ผลทีไ่ดจ้รงิๆ คอื

อะไรคา่ใชจ้า่ย (Cost) เวลา  (Time) เป็นไปตามทีก่ำาหนดไวห้รอืไม่
7.3 ประชาชนไดป้ระโยชนอ์ยา่งไรหรอืราชการไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร
7.4 วดัผลนัน้ไดจ้รงิหรอืไม ่หรอืวดัไดเ้ทา่ไหร ่(Key  

Performance  Indicators  : KPIs)
7.5 ผลกระทบ (Impact)

สรปุยอ่การดำาเนนิการตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด 
(พ.ศ.2561 – 2565)  ประกอบดว้ยโครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  ปี  
2563 จำานวน  442  โครงการ  เทศบาลตำาบลสนัมะเค็ดสามารถดำาเนนิการ
ได ้



จำานวน  128 โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  28.96  ของจำานวนโครงการ
ทัง้หมด  แยกตามยทุธศาสตร ์ดงันี้

1.ยทุธศาสตร ์การขจดัความยากจน พฒันาดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรม  
มโีครงการในแผนพัฒนา ปี 25636 จำานวน  8  โครงการ  บรรจใุน
เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำานวน 2 โครงการ สามารถดำาเนนิการได ้จำานวน  1  โครงการ    คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.23  ของโครงการทัง้หมดในแผนพัฒนาปี  2563    

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ
     มโีครงการในแผนพัฒนา  ปี  2563  จำานวน 300  โครงการ  บรรจุ
ในเทศบญัญัตงิบประมาณ    
     รายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำานวน 32 โครงการ +งบ
เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ จำานวน 14           รวม 46 โครงการ สามารถ
ดำาเนนิการไดจ้ำานวน  44  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  9.96  ของ
โครงการทัง้หมดในแผนพัฒนา  ปี  2563    

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติ ทรพัยากรมนษุยส์งัคมและการเมอืง.  
มโีครงการในแผนพัฒนา  ปี  2563    จำานวน 124 บรรจใุนเทศบญัญัติ

งบประมาณรายจา่ย                            
จำานวน 101 โครงการ สามารถดำาเนนิการได ้จำานวน  81  โครงการ  คดิ

เป็นรอ้ยละ  18.33               
ของโครงการทัง้หมดในแผนพัฒนา  ปี  2563    

4.ยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปญัหาและมุง่ม ัน่พฒันาตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
 มโีครงการในแผนพัฒนา  ปี  2563  จำานวน  2  โครงการ  สามารถ

ดำาเนนิการไดท้ัง้หมดจำานวน  -  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  -   ของโครงการ
ทัง้หมดในแผนพัฒนา  ปี  2563    
5.ยทุธศาสตรก์ารอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละการพฒันาส ิง่แวดลอ้ม 
            มโีครงการในแผนพัฒนา ปี  2563  จำานวน  7  โครงการ  สามารถ
ดำาเนนิการไดท้ัง้หมดจำานวน 2  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  0.46   ของ
โครงการทัง้หมดในแผนพัฒนา  ปี  2563   
6.ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละการพฒันาเครอืขา่ย
ประชาธปิไตย

.  มโีครงการ    ในแผนพัฒนา  ปี  2563  จำานวน  1 โครงการ  สามารถ
ดำาเนนิการ ไดท้ัง้หมดจำานวน  -  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  -  ของโครงการ
ทัง้หมดในแผนพัฒนา  ปี  2563    



ประกาศเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด
เรือ่ง  รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตำาบล

สนัมะเค็ด  
ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

*******************************  

                   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3)
พ.ศ.2561 หมวด  6  ขอ้  29  (3)  กำาหนดใหค้ณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ รายงานผลการตดิตามและเสนอความเห็น ซ ึง่
ไดจ้ากการตดิตาม  และประเมนิผลแผนพัฒนา เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่
สภาทอ้งถิน่และประกาศผลการตดิตาม           และประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้ง
ถิน่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบ นัน้ 

                  บดันี ้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำาบลสนัมะเค็ด ไดร้ายงาน    และเสนอความเห็นผลการตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสภาเทศบาลตำาบลสนัมะเค็ด ในการ
ประชมุสมัยวสิามัญ สมัยที ่ 1 ครัง้ที ่1 ประจำาปี 2564 เมือ่วนัที ่22 มกราคม 
2564 แลว้     

                   จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั

ประกาศ  ณ  วนัที ่26 เดอืน  มกราคม  พ.ศ.2564



                                                                
                                          อิน่คำา   กรงจักร์

                     (นายอิน่คำา   กรงจักร)์
                     นายกเทศมนตรตีำาบลสนัมะค็ด


