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ส่วนที่  4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 

 “กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล” จุดเริ่มต้นของระบบการ ติดตามเริ่มจากการได้รับ
ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนปฏิบัติการ / งบประมาณ / บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินงาน
โดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบ กับเวลา (input monitoring) และการติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบ
ติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไป
จนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผล มาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้ง เป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด   อย่างไร
ก็ดีระบบติดตามและประเมินผล จะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องและเอ้ือต่อการ ติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ 
หากแต่แผนไม่เอ้ือ ต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ           
ก็อาจท าให ้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้ 

 

กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
   ระบบการจัดท าแผน   ระบบงบประมาณ             ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง      ระบบวัฒนธรรม 
 
 
   ปัจจัยน าเข้า(Input)   กระบวนการ(Process)          ผลผลิต(Output)            ผลลัพท์(Outcome)  
   - แผนปฏิบัติการ              - การใช้ทรัพยากร    - ความส าเร็จของการด าเนินงาน - ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
   - งบประมาณ   - การด าเนินงานตามแผน        ตามแผนในเชิงรูปธรรม    ตามแผนเมื่อเปรยีบเทียบกับ 
   - บุคลากร   - การบริหารแผนงาน       วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 
   - ทรัพยากรอื่นๆ    
 
    
            
          ระบบติดตาม(Monitoring) 

- Input Monitoring               ระบบประเมินผล(Evaluation) 
- Performance Monitoring  - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เปา้หมายของแผน 

    - การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 



ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561)                                                                   133 
 

      
4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน 
(ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะ
กรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
ฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้
การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จ
ของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

 การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการด าเนินงานตามโครงการตางๆ 
ที่ไดรับงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนด าเนินการประจ าป พ.ศ.2555 และในกรณีที่พบปญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน  จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ  ใหส าเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยติดตามการด าเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานพรอมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม     ถึง   31  ธันวาคม)  
  ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม   ถึง   31  มีนาคม)  
  ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน   ถึง   30  มิถุนายน)  
  ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม ถึง   30 กันยายน)  
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ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ป่าซางได้  ตรวจติดตามโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และทุก 3 เดือน จะส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาล โดยให้ประชาชนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ  กระจายไป
ทุกชุมชน และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

 การประเมินผล (Evaluation)     เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆ และเปนขอมูลประกอบการจัดท าแผน พัฒนาและตั้ง
งบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใชงบประมาณในแต
     ละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที่ไดก าหนดไวในแผนด าเนินการและจ านวน    
     งบประมาณที่ไดใชจายจริง 
 2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปนการประเมินผล 
     ความส าเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดก าหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  
ดังนี้ 

  1.  นายต๋าค า     แก้วอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
  2.  นายอภิสิทธิ ์   อภินันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  3.  นายจ ารัส   ปันอิ่น   สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  4.  นายสมศักดิ์   พรหมมาแบน  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  5.  นายจิตต ิ   แปงทอง  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  6.  ท้องถิ่นอ าเภอป่าซาง   ผู้แทนหน่วยงาน         กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน          กรรมการ 

        นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
 8.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 

  9.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการและเลขานุการฯ 
                   10.นายสุเทพ      วริัช   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
                   11.นางประนอม  พรหมมาแบน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
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 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน              
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตาม ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้                  
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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กองช่าง เทศบาลต าบลป่าซาง 

๐ ๐.๕ ๑ ๒ ๓ กโิลเมตร

๕๐

๔๙

๔๘

๐๐๐๔ ๙๒ ๙๓ ๙๔

  อ าเภอป่าซาง  จงัหวดัล าพนู

แผนที่ เขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

เหนือ

ตะวนัตก

แม่น ้า       คลอง

สะพาน

ถนนเทศบาล

ทางหลวงแผน่ดนิ 

เขตต าบล

แนวเขตเทศบาลต าบลป่าซาง

เครือ่งหมาย แผนทีเ่ทศบาลต าบลป่าซาง

๔
๔

๒
๐

๐๐
๐

๙๕

๔๗

๔๖

๔๕

๙๕๙๔๙๓๙๒

๕๐

๔๙

๔๘

๔๗

๔๖

๔๕

๔๔

๙๑

๙๑

สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลป่าซาง

เทศบาลต าบลป่าซาง
ศนูย์หตักรรมเทศบาลต าบลป่าซาง

ธนาคารออมสนิ
ธนาคารกสิกรไทย

โทรศพัท์ป่าซาง
การไฟฟ้าป่าซาง

วัดป่าซางงาม
ตลาดป่าซาง

สภ.อ.ป่าซาง
ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง

วัดป่าซางอินทขิล

ฌาปนสถานป่าซาง

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลป่าซาง

ตลาดแมท่องริว้

ป๊ัมน า้มนั ป.ต.ท.

ป้อมยาม

ตลาดสบทา
ร.ร.วัดบ้านก้อง

วัดบ้านก้อง

วัดหนองผ า

สุสานบ้านหนองผ า

วัดทา่ต้นงิว้

สนามกีฬาปากบอ่ง
สถานีอนามัยต าบลปากบอ่ง

วัดธรรมสงัเวช

ร.ร. วัดทา่ต้นงิว้

ฝายชลประธาน

วัดบ้านล้อง

วัดหนองหอย
ร.ร.บ้านล้องหนองหอย สุสานบ้านหนองหอย

ร.ร.มธัยมป่าซาง

สุสานบ้านล้อง

สถานีอนามยัป่าซาง

ร.ร.ใบบุญป่าซางที่ท าการไปรษณีย์ป่าซาง

ร.ร.บ้านฉางข้าวน้อย

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

ห้องสมุดป่าซาง

วัดฉางข้าวน้อยใต้

ป๊มน า้มนั ป.ต.ท.

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้

ทางหลวงหมายเลข 1032

ทางหล
วงหมาย

เลข 105
6

ทา
งห

ลว
งห

มา
ยเ
ลข

 10
6

ทา
งห

ลว
งห

มา
ยเ
ลข

 10
6

ส่วนราชการ

ต าบลบ้านแป้น
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลแม่แรง
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลม่วงน้อย
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

แม่น า้กวง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

วดั

โรงเรยีน

สนามกฬีา

ฌาปณสถานหรอืสสุาน

ร.ร. ป่าซางพิศาล

สุสานบ้านก้อง

สหกรการเกษตรป่าซาง

ธนาคารเอเซีย

ธ.ก.ส.

ตลาดฉางข้าวน้อย

บ.ข.ส.ป่าซาง

บอ่ขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

ต าบลปากบ่อง

ต าบลป่าซาง

บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

บ้านหนองสลีก
หมู่ที่  3

บ้านท่าต้นงิว้
หมู่ที่  2

บ้านหนองผ า
หมู่ที่  4

บ้านก้อง
หมู่ที่  5

บ้านสบทา
หมู่ที่  1

บ้านป่าซาง
หมู่ที่  1

บ้านล้อง,บ้านดอนนา
      หมู่ที่ 2

บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
หมู่ที่  3

บ้านฉางข้าวน้อยใต้
หมู่ที่  4

บ้านหนองหอย
      หมู่ที่ 5

แม่น า้กวง

ส านกังานเทศบาลต าบลป่าซาง จงัหวดัล าพนู

ไปล าพูน

ไปท่าล่ี-จอมทอง

ไป
ลี ้

ชุมชน

ชมุชนบ้านหนองสลกี

ชมุชนบ้านทา่ต้นงิว้

ชมุชนบ้านหนองผ า

ชมุชนบ้านสบทา

ชมุชนอินทขิล

ชมุชนบ้านดอนนา

ชมุชนบ้านล้อง

ชมุชนบ้านสันนา

ชมุชนป่าซางงาม

ชมุชนพานิชย์

ชมุชนบ้านหนองหอย

ชมุชนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

ชมุชนฉางข้าวน้อยใต้

ชุมชนปากบอ่ง
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน ์
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
(15) 

 

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561)                                                                   138 
 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 
 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 
 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 

(2) 
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    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

(2) 
 

(2) 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ    

ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
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   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค (3) 

(3) 
3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
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3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 
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หมายเหต ุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวขอ้ง 
              2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลกัไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางวธิีการประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปีได ้  

 


