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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศ      ใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
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2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

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 มั่งคั่ง 

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

ได้รับ 5 คะแนน  
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน)  
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

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  วสิัยทัศน์ (5) 

    3.5  กลยุทธ ์ (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/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 

 

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

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 

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

(2)  

 
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ  

(2)  

 
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

 
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ 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 พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 
 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

(2) 
 



ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

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

(2) 
 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค ์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 

 

 (8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจา่ย งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 

 

 (9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการ ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(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
บริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ีและThailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง       ส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 

 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
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 เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
นำไปสู่การจัดทำ โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน 

(5) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (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 มั่งคั่ง  
          ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (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 

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

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มจีำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  



ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

4 . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนำไปสู่การ       
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนทีด่ำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
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 มั่งคั่ง ยั่งยืน 

  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย 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 สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ 

(5)  
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แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือ การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการ
นำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที ่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ 

(5)  

 ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากทีสุ่ดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

  

รวมคะแนน 100  
 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ

จาก 
   7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(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 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
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   7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  

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

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

  การนำแผนแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองลพบุรีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  มีการปรับปรุงถนน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง ทาสี-ตีเส้นจราจรเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายเคเบิล (ถนนปลอด
สายไฟ) ซึ่งได้รับการชื่นชมจากชาวจังหวัดลพบุรี นักท่องเที่ ยว เว๊ปไซต์ต่างๆและเฟสบุ๊คในโลกสังคม
ออนไลน์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน ดำเนินการพัฒนาทางด้านการ
สาธารณสุขเชิงรุก เน้นการเสริมสร้างสุขภาพของตนในชุมชนเมือง  เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
ปราศจากโรค ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฝึกอบรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมครอบครัวผาสุก จัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  จัดกิจกรรมลด
ภาวะโลกร้อน จัดให้มีสวนหย่อมสวนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงระบบกำจัดขยะ
ตามหลักสุขาภิบาล  จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด 
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4-15 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เทศบาลให้ความสำคัญด้านการศึกษาซึ่งเป็น

รากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ  โดยมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน
นักเรียน 3,767 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จำนวนเด็ก 220 คน มีการบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานจนได้รับรางวัลต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาคจนถึง
ระดับประเทศ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี การดำเนินการ
ด้านการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นับว่าเป็นกระบวน  การสำคัญที่
จะผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ  โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักและเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันมีการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดโครงการปกป้องและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือให้บริการด้านสุขภาพและรับ
ฟังปัญหาของประชาชน จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดขั้นตอนการบริการแก่ประชาชน ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว  
 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงาน
ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เอกลักษณ์ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือการแต่งกายชุดไทยและเป็น
งานที่รำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี จัดขึ้นใน       
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดทำโครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งสถานที่งาน
แผนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   และโครงการประดับและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชประดับตกแต่งไฟฟ้า สวนสวย การแสดงประวัติศาสตร์ จินตนาการ พิธีบวงสรวงฯ เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดลพบุรีเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี 

โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
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งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม เทศบาลเมืองลพบุรีได้ริเริ่มการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทงย้อนยุคขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2539 และจัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเพ่ือน้อม
รำลึกคุณความดี ของ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่มีต่อเมืองลพบุรี กำหนดจัดงานระหว่างวันขึ้น 14 
ค่ำ เดือน 12 และวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี กิจกรรมประกอบไปด้วยขบวนแห่ประวัติศาสตร์ 
การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแข่งขันชกมวยไทย การแสดงแสงสีเสียง การ
แข่งขันตะกร้อลอดห่วง รำวงย้อนยุค การแสดงดนตรี ลิเก สวนสนุก เป็นต้น  

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันเทศบาล 2561  
 วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 

 
 
   
 
 
 
 

 

https://hilight.kapook.com/view/85125
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การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 

จำนว
น 

งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น ร ะ บ บ
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

16 
 

50,157,500 
 

6 40,307,500 6 40,307,5000 5 35,307,500 

2 . ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น ส ร้ า ง
คุณภาพและสังคมที่ดี
ให้แก่ประชาชน 

51 1,043,309,850 49 69,479,850 50 80,509,850 49 71,679,850 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

22 181,145,500 19 177,022,000 19 183,495,500 19 190,510,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พั ฒ น า ด้ า น บ ริ ห า ร
จัดก ารเทศบาลตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

15 18,315,000 13 14,280,000 12 12,780,000 12 12,780,000 

รวม 104 1,292,927,650 87 301,089,350 87 310,277,350 85 310,277,350 

 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  21 กันยายน 

2560  โดยตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จำนวน   363,282,500    บาท 
ตราเป็ นเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1  ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561                 
จำนวน  9,505,000 บาท  ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ให้จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล              
จำนวน  19,430,400 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 392,217,900  บาท   เทศบาล เมืองได้นำโครงการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)  เทศบาลเมืองลพบุรี  ประจำปี  2561      มาจัดทำงบประมาณและบาง
โครงการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ   จำนวน  79  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  75.96  ของแผนพัฒนาฯ      
เป็นจำนวนเงิน  164,028,474  บาท   
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สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
     เทศบาลเมืองลพบุรี  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ    
โดยได้มีการก่อ หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  79  โครงการ จำนวน  164,028,474  บาท              
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  79  โครงการ  จำนวนเงิน 164,028,474  บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

11 13,207,500 39 
50,683,340 

 

การพัฒนาสรา้งคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่
ประชาชน 

38 44,277,100 17 
38,714,282 

 

การพัฒนาบริหารจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 18 176,605,300 14 
69,401,552 

 

การพัฒนาบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

11 8,025,000 9 
5,274,300 

 

 
รวม 

 
78 

 
242,114,900 

 
79 

 
164,028,474 
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ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

1 470,000 1 470,000 

รวม 1 470,000 1 470,000 

 
4. 4  ข้อเสนอแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(1)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  

ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  
ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่า
ต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่
เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การ
ป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้
มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   
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  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในชุมชน  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยัง

ไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  
การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชน   เนื่องจาก ในชุมชนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  เส้นทางการคมนาคม  ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไป
มาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน 
โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางสำคัญ   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การประชาคมในเขตเทศบาล จะเห็น
ว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  
สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/
น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก   ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ   
 

 
 


