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สวนที ่4 

การติดตามและประเมินผล 

  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น สวนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม (Innovation ) 
และกระบวนการบริหารใหม ๆ มาประยุกตใชในองคกร ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนดไว     
การติดตาม และประเมินผลก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสูการปรับปรุงแกไขปญหา
รวมกันใหบรรลุเปาหมาย จึงตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การด าเนินงานขององคกรวาอยูในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณปจจุบันหรือไม 

 4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

กระบวนการของแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) มีองคประกอบ 3 สวน คือ การ
วางแผน     ( Planning ) การนําแผนไปปฏิบัติ ( Implementation ) และการติดตามประเมินผล  ( Monitor 
and Evaluation ) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1. ติดตามและประเมินผลกระบวนการ ( Process ) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยตรวจสอบ 
กระบวนการดําเนินการวาเปนไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เปนกรอบ
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินการตามนโยบายของ 
เทศบาล เปนการประเมินผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาโดยออกแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 60 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง          
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1)การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 
 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 
 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength  
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ    
T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
นําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงค
เพ่ือแกไขปญหา 

(0)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  
 สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

๓.๒ ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

(๕)  

รวมคะแนน 
 

๑๐๐  
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 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  เปนการประเมินผลที่ชวยใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวาแผนงานหรือโครงการที่

ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม มีผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หากมีความลาชามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะไดรับการแกไขดวย
วิธีการใด เพ่ือใหโครงการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และยังเปนเครื่องมือชี้ วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง 
พอใจ และข้ันตอนการดําเนินงานซึ่งผูรับผิดชอบโครงการจะเปนผูกํากับตัวชี้วัด 

2. การเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปและเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้เทศบาลเมืองนราธิวาส จะนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใชใน 

การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความตองการของประชาชนเปนสิ่งสําคัญ 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 2 ประเภท คือ 
1.1 แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) 
1.2 แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 

2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดมีเกณฑมาตรฐาน (  Standard Criteria )  

และตัวชี้วัด (  Indicators ) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินใหเกิดความชัดเจนเปนระบบมีมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับ โดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
(  Standard Criteria ) 

ตัวชี้วัด 
(  Indicators ) 

กรอบตัวแปร 
( Attributes ) 

สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ 

ผลผลิต   ผลลัพธ ผลตางระหวางจํานวนโครงการที่
แลวเสร็จกับจํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดสวนของประชาชน 
กลุมเปาหมายที่พึงพอใจและไม
พอใจ ผลสะทอนกลับ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาที่จะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

 ๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดตอกัน 
 
 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการฒนา 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

 
 

5. โครงการพัฒนา 
    5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
    ๕.2 กําหนด
วัตถุประสงคสอด 
คลองกับโครงการ 
 
    ๕.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  
) มีความชัดเจนไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
    ๕.4 โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร          
20 ป  
 
    ๕.4 โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร          
20 ป  

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 

 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหนเริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕) 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4)การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5)  การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหเกิดความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4)การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5)  การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหเกิดความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) 
ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕)  

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
  

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการ          
ในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy)                
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  (๔) ความยุติธรรม (Equity)                              
(๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕)  

 
 4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกําหนดรูปแบบที่ใชติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผล        
ของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม โครงการใดที่จะดําเนินการในไตรมาสแรก ไตรมาสที่ 2 ไตร
มาสที่ 3 จนถึงไตรมาสสุดทาย และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาววามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใด โดยใชเกณฑตัวชี้วัดคุณคาของโครงการ 4 ตัวชี้วัด ไดแก งบประมาณในการดําเนินการ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ ผลผลิต และผลลัพธในการดําเนินการ และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนวามี
โครงการใดบางที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง โครงการใดที่ไมไดทําเพราะสาเหตุอะไร เปนการประเมินศักยภาพ
ของเทศบาลในการดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว รวมไปถึงการประเมินตามคาเปาหมายที่กําหนดในแตละ
ยุทธศาสตร  
  นอกจากนี้ยังใชแบบการประเมินผลแผนพัฒนาโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย 

1. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสในภาพรวม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสในแตละ

ยุทธศาสตร  
 4.4 ขอเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  4.4.1 ผลกระทบน าไปสูอนาคต 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส ไดจัดบริการสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนไมวาจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น ทั้งนี้ มุงหวังให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในสวนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนการ
แปลง แผนไปสูการปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม ( Output ) ไดกอใหเกิดผลกระทบ ( Impact )  ทั้ง 3 
ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสําเร็จไดทันทีเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม แลวเสร็จ ระยะกลางและยาว 
ตองใชเวลาในการพัฒนาและดําเนินการ โดยในอนาคตเทศบาลไดวางแผนดําเนินการพัฒนาทองถิ่นในดานตาง 
ๆ สามารถสรุปได ดังนี้ 
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ดาน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. โครงสรางพื้นฐาน  - จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่

เหมาะสม และเพียงพอในพ้ืนที่ สามารถพัฒนาพ้ืนที่
ใหมีความเจริญ และรองรับการขยายตัวของเมือง 
 - บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟา , สายโทรศัพท ,  
CCTV รวมกับไฟฟา , องคการโทรศัพทตาง ๆ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- พัฒนาระบบการใหบริการน้ําประปาให 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ
น้ําประปาใหเปนน้ําประปาดื่มได 
 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  - จัดระบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สราง
จิตสํานึกในการทิ้งขยะ และสงเสริมใหมีการคัดแยก
ขยะตั้งแตภายในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาการแปลง
ขยะใหเปนพลังงานไฟฟา 
 - สรางสวนสาธารณะพรอมดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
 

3. การศึกษา   - พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา และสื่ออุปกรณการ
เรียนการสอนใหมีความทันสมัย รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรทองถิ่น 
สามารถจัดการเรียนการสอนใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เปนเลิศ 
 - สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนและดอย
โอกาส 
 - จัดการศึกษาและแหลงเรียนรูนอกระบบ (TK 
Park) ใหครอบคลุม เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของ
ประชาชนในการพัฒนาตนเองใหทันกับสถานการณ
โลกที่ปรับเปลี่ยนไป 
 

4. กีฬาและนันทนาการ  - กอสรางลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
ภายในชุมชน 
 - กอสรางสถานที่ออกกําลังกาย 
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ดาน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
5. สุขภาวะและคุณภาพชีวิต  - ปรับปรุงตลาดและสถานประกอบการใหมี

มาตรฐานผานเกณฑหลักสุขาภิบาล และมีการ 
สุมตรวจคุณภาพ อาหารสด อาหารสําเร็จรูปอยาง
ตอเนื่อง ผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่สะอาดไมมี 
สารปนเปอนที่เกิดอันตรายแกชีวิต 
 - การรณรงคปองกันโรคที่เกิดจากสัตวตาง ๆ      
ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา 
 - เพ่ิมมาตรการดูแลและสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหแกเด็ก และเยาวชนใหรูเทาทันถึงโทษและ
รูปแบบการแพรระบาด รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยง      
โดยตั้งเปาหมายใหโรงเรียนสังกัดเทศบาลเปน
โรงเรียนปลอดยาเสพติด 
 - ใหการดูแลและชวยเหลือผูดอยโอกาส/ผูพิการ
อยางทั่วถึงไดมาตรฐานและมีความเทาเทียมกัน 
 -  เตรียมความพรอมสําหรับผูที่เขาสูวัยผูสูงอายุ 
และสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรผูสูงอายุ 
 - เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน      
แกประชาชน ดวยการติดตั้งกลอง CCTV บริเวณ 
จุดเสี่ยงเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 - เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่               
ปองกันฯ และสรางเครือขายรักษาความปลอดภัย 
ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  
ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 
 

6. การบริหารงาน  - สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและ              
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
 - พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ิมมาตรการและ
วางแผนการจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามเปาหมาย 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของเทศบาลใหครอบคลุมและทั่วถึง 
และเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ เชน เสียง      
ตามสาย , จอ LED , เว็บไซต , สื่อโซเซียล ฯลฯ 
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 4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นพบวา ในขั้นตอนการจัดทําแผนนั้น เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548       
และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงหลักประชารัฐ
ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ ในสวนของการนําแผนไปสูการปฏิบัติรอบปที่ผานมาพบวา 
การดําเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความลาชาไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานโดยเฉพาะโครงการ
กอสรางทั้งถนน ทางเทา และทอระบายน้ํา อันเนื่องมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดทายการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในการปฏิบัติเทศบาลไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปน
ประจําทุก ๆ เดือน เพ่ือใหทราบสถานการณดําเนินโครงการ/กิจกรรม วาอยูในขั้นตอนใด เปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร พรอมจัดทํารายงานเสนอใหผูบริหารไดรับทราบ ทั้งนี้ เพ่ือเปน
การแกไขปญหาความลาชาในขั้นตอนการนําแผนไปสูปฏิบัติ ใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองตอ
ความตองการแกประชาชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


