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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ .ศ . 25 61 เป็น แบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  หกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศ      ใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวท างการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
     (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
     (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
     (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
     (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
     (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
     (8) แผนงาน 5 คะแนน  
     (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
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2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจน น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 5 คะแนน  
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 5 คะแนน  
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดคว ามสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน)  
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

    3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

    3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

    3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

    3.5  กลยุทธ์ (5) 

    3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

    3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

    3.8  แผนงาน (5) 
    3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของ แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และ ช่วงอายุ ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

 
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ  

(2)  

 
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

 
(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 
 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 
 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 
 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 
 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

 SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 
 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 

 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการ
เบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เช่น 
สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 

 

 (9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-
2570 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลทีส่ าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการ ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

(1) 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ  
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก ประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน การ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาส และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 

 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

(5) 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชดุหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท า โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน 

(5) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  



 

4-8 
 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
         แห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
          ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ 
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

4 . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง  ๆจน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช ้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การ       
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนทีด่ าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ 

(5)  
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แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือ การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการ
น าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ 

(5)  

 ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

  

รวมคะแนน 100  
 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ

จาก 
   7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

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

ของKaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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   7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

   7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
   7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
   7.5 ผลกระทบ (Impact) 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

  การน าแผนแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  มีการปรับปรุงถนน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ า ขุดลอกคูคลอง ทาสี-ตีเส้นจราจรเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายเคเบิล (ถนนปลอด
สายไฟ )   ซึ่งได้รับการชื่นชมจากชาวจังหวัดลพบุรี นักท่องเที่ยว เว๊ปไ ซต์ต่างๆและเฟสบุ๊คในโลกสงัคม
ออนไลน์    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน  ด าเนินการพัฒนาทางด้านการ
สาธารณสุขเชิงรุก เน้นการเสริมสร้างสุขภาพของตนในชุมชนเมือง  เพ่ือให้มีสุขภ าพร่างกายที่แข็งแรง  
ปราศจากโรค ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการสาธา รณสุข   การพัฒนาชุมชน   และความปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เทศบาลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฝึกอบร มเพ่ือเตรียม
ความพร้อมครอบครัวผาสุก จัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชา ชนในชุมชน จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  จัดกิจกรรมลด
ภาวะโลกร้อน   จัดให้มีสวนหย่อมสวนสาธารณ ะเพ่ือให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงระบบก าจัด
ขยะตามหลักสุขาภิบาล  จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เทศบาลให้ความส าคัญด้านการศึกษาซึ่งเป็น

รากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ  โดยมีโรงเรียนในสั งกัด จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน
นักเรียน 3,016  คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จ านวนเด็ก  184  คน มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานจนได้รับรางวัลต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาคจนถึง
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี การด าเนินการ
ด้านการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นับว่าเป็นกระบวน   การส าคัญที่
จะผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาล ให้ประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ  โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักและเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันมีการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดโครงการปกป้องและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อให้บ ริการด้านสุขภาพและรับ
ฟังปัญหาของประชาชน จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประสิทธิภาพ  คุณภาพ ลดขั้นตอนการบริการแก่ประชาชน ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว  
 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  

โครงการประดับไฟฟ้าและ ตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงาน
ประเพณีท่ียิ่งใหญ่ เอกลักษณ์ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือการแต่งกายชุดไทยและเป็น
งานที่ร าลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี จัดขึ้นใน        
เดือนกุมภาพันธ์ของทุ กปี  ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดท าโครงการประดับไฟฟ้าและตก แต่งสถานที่งาน
แผนดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช    และโครงการประดับและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชประดับตกแต่งไฟฟ้า สวนสวย การแสดงประวัติศาสตร์ จินตนาการ พิธีบวงสรวงฯ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ปร ะวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดลพบุรีเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี 

โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
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งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ริเริ่มการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อน
ยุคข้ึนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2539 และจัดติดต่อกันมาเป็นประจ าทุกปี ก าหนดจัดงานระหว่างวันขึ้น 14 ค่ า 
เดือน 12 และวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี กิจกรรมประกอบไปด้วยขบวนแห่ประวัติศาสตร์  

 
การประกวดนางนพมาศ การประกวดห นูน้อยนพมาศ การแข่งขันชกมวยไทย การแสดงแสงสี

เสียง การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ร าวงย้อนยุค การแสดงดนตรี ลิเก สวนสนุก เป็นต้น  
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันเทศบาล  
 วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดวันเทศบาล 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  

 
 
   
 
 
 

 

https://hilight.kapook.com/view/85125
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

    ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

27 0.00 29 25,707,500.00 67 181,994,500.00 67 66,814,500.00 29 25,707,500.00 

สร้างคุณภาพชีวิต
และสังคมที่ดีให้แก่
ประชาชน 

52 0.00 62 65,110,850.00 61 1,064,304,250.00 62 2,106,540,850.00 62 70,470,850.00 

บริหารจัดการ
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

36 0.00 37 108,886,000.00 32 97,862,000.00 43 111,650,000.00 37 104,170,000.00 

บริหารจัดการ
เทศบาลตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

25 0.00 29 11,810,000.00 28 40,035,000.00 31 13,320,000.00 29 13,010,000.00 

รวม 140 0.00 157 211,514,350.00 188 1,384,195,750.00 203 2,298,325,350.00 157 213,358,350.00 

 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี  ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ   เมื่อวันที่ 16 กันยายน  

2562   โดยตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  จ านวนเงิน  363,350,000 บาท  
เทศบาลเมืองลพบุรี   ได้น าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ .ศ. (2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี  
พ.ศ. 2563  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน 97  โครงการ  จ านวนเงิน 124,522,903,90  บาท และ
ไม่ใช้งบประมาณเบิกจ่าย  จ าน วน  61  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  61.39  ของเทศบัญญัติงบประมาณ  
พ.ศ.  2563    

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
     เทศบาลเมืองลพบุรี  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ    
โดยได้มีการก่อ หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  97  โครงการ จ านวน  124,522,903,90  บาท              
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  97 โครงการ  จ านวนเงิน 124,522,903,90  บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 29 8,058,500 

สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 35 46,224,683 

บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 9 56,626,020,90 

บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 13,613,700 

รวม 97 124,522,903,90 

 
4. 4  ข้อเสนอแนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธาร ณภัยต่าง  ๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิด
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไ ข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อน
เกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง  ๆ  
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่ เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่า
ต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก                   
ที่เกิดขึ้นกับเด็ก  ๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  โรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม 
ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนใน ชุมชนยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา                    
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  
ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในชุมชน  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยัง
ไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  
การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนใน ชุมชน   เนื่องจาก ในชุมชนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  เส้นทางการคมนาคม   ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไป
มาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทา งการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ   
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(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต   จากการส ารวจข้อมูล การประชาคมในเขตเทศบาล จะเห็น
ว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้ านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่ นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ  
สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/
น้ าประปา /แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค –  บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จากปัญหาด้า นต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก   ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแ นะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  ตัวแทนส่ วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงกา ร  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้ องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ   
 

 
 


