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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง
ทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ธันวาคม 2562 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ               
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนา              
ที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี
การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงาน ที่เกิดขึ้นได้             
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซ่ึงถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตาม ดูความสามารถในการ



เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน          
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตาม ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มกีารปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล    
ที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่ น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น                  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และ (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ “(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 



   
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และ(พ.ศ.2561-
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง                   
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และ(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน          

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่ายุทธศาสตร์              
และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็น
เครื่องมือทดสอบผลการท างานเ พ่ือให้ทราบว่าผลที่ เกิดขึ้นถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์               
มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) และ
(พ.ศ.2561-2565) ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนด
ไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมาย            
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ  สภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ 
การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) และ(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)   การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตาม
และประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) และ(พ.ศ.2561-2565) การเปลี่ยนแปลง ของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และที่ส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) และ

(พ.ศ.2561-2565) และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงคม์ากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม



ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543               
“ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการ
การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้
ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้ เงินอุดหนุน                 
ตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ          
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่      
การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ          
พึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า           
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ                   
ในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

    
๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน   



   
 

๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
7)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
8)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่ น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ         
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3)  

 
ขั้นตอนที่ ๕    



ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (๕)    

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า
หลวง ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์ /แผนงาน  
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) 
ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ(Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ  การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป   

(๒)  แบบอ่ืนๆ : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
             2.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)การประเมินการปฏิบัติงาน            
และแนวทางการวัดเช่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการส่งแท่งคอนกรีตไปทดสอบ 

ประกาศให ้

ประชาชนทราบ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 



   
 

           2.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) โดยการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
            2.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงมีการบันทึกการสังเกต  
           2.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคต ิความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลแม่ฟ้าหลวง 
           2.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
   

  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ  แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที             
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงแต่ละคน แต่ละส านัก/
กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลแม่ฟ้าหลวง 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นองค์กรที่ให้บริการ แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและเหมาะสม” 

1 บริการหมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ที่บุคคลหนึ่งท าให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหนึ่ง    
โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอันนั้น  

2) เป็นธรรมหมายถึง การกระท าที่ชอบด้วยเหตุผล เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกหนทุกแห่ง  
3) เหมาะสม หมายถึง สมควร ถูกต้องแก่โอกาส  
  2) ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

 3) เป้าประสงค์ 
  1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และ

พัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการ
จ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ 

  2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  3. ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบล

ได้รับการ ส่งเสริม  บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
  4. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรต่างๆใน

ชุมชนส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิควิธีการและส่งเสริมการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมพัฒนาประชาธิปไตยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน 

  6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) ตัวชี้วัด 



   
 

   1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความ
ยากจน 

  2. จ านวนถนนสะพานทางระบายน้ าระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการการคมนาคม
แหล่งน้ าที่ได้ก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

 3. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้นขนบธรรมเนียม  ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 4. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลแม่ฟ้าหลวงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดการ ดูแล 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
 6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน และชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิม

มากขึ้น 
  
 5) ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวต าบลแม่ฟ้าหลวง 
2.ส่งเสริมเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
3.ส่งเสริมอาชีพ/การจัดตั้งกลุ่มอาชีพจ านวนประชาชนที่มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆในพื้นที่ 
เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า คสล. ไฟฟ้าสาธารณะ                  
หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง 
ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
2. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ ประเพณี วิถีชีวิต 
3. สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1. ควบคุมป้องกัน และระงับโรคติดต่อต่างๆในพ้ืนที่ 
2. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเยาวชน สตรี  
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
5. อบรมเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคงของ



ชาติ 
                        ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตาม
พระราชด าริฯเป็นต้น 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 
 6) กลยุทธ์ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

  กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้าง
แรงงานและการสร้างอาชีพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 
กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง

และยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้กลยุทธ์ 3 พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ 4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ 5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 



   
 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี 
 กลยุทธ์ 3 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
แม่ฟ้าหลวงก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 2) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 3) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้าง

แรงงานและการสร้างอาชีพ   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
2) พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 
3) พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ 
2)ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
   2) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   3) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



    5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ า 
2) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี 

3) ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4) ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม 

8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มุ่งพัฒนา 

6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการกีฬาการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

 
 1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

     โครงการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการทีด่ าเนินการได้จริง 
ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1 ด้านเศรษฐกิจ 12 760,000 - - 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90 44,286,500 40 13,011,439.63 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 45 12,410,600 15 6,156,366.40 
4. ด้านคุณภาพชีวิต 59 10,552,000 22 7,900,482.15 
5.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 1,520,000 4 459,143.20 

6. ด้านการเมืองการบริหาร 41 29,102,000 20 23,926,259.59 
 257 98,631,100 101 51,453,690.97  

 
  
 



   
 

 1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 137 โครงการ จ านวนงบประมาณ 51,500,000 บาท ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 465,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 1,630,100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และกีฬา 

22 6,517,950 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านคุณภาพชีวิต 34 9,117,900 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 630,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 58 33,139,050 

รวม 137 51,500,000 

 
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวน 54 
โครงการ 38,534,572.34 ใช้จ่ายเงินสะสม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 39 โครงการ  งบประมาณ 
13,476,407.63 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
    

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - -   
2.การพัฒนาด้าน 
   โครงสรา้งพื้นฐาน 

156,739.63 0.30 12,854,700  13,011,439.63 25.26 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

6,156,366.40 11.95 - - 6,156,366.40 11.95 

4.การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต 

7,900,482.15 15.34 -  7,900,482.15 15.34 

5.การพัฒนาด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

459,143.20 0.89 - - 459,143.20 0.89 

6.การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

23,926,259.59 46.45 - - 23,926,259.59 46.45 

รวม 38,598,990.97 74.95 12,854,700  51,453,690.97 99.91 



   1.4 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
    1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง                  
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรโดยน าหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหาอุปสรรคและโอกาสขององค์กร ตลอดจนถึงน าความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ มาก าหนด
กรอบการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
    2) การประเมินผลการน าแผนไปพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ เห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้มีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือน าผลประเมินในลักษณะตัวเลขมาใช้เพ่ือแสดง          
ค่าวัดผลในเชิงปริมาณ เพ่ือให้เห็นความชัดเจนในการประเมินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไ ว้
หรือไม่ มีการรายงานวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร ท าให้แสดงเห็น
ถึงประสิทธิภาพในการจัดโครงการตามอ านาจหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม  
    3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เห็นว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้น าเทคนิคเกี่ยวกับการสังเกต การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ ถึงการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ว่าประชาชนพึงพอใจหรือไม่ โดยประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงเป็นชนเผ่า การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ พูดคุ ยจะง่ายกว่าการให้
ประชาชนตอบแบบสอบถาม เป็นการประยุกต์แนวทางให้เข้ากับลักษณะของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
    4) การวิเคราะห์แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา เห็นว่า แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อนของพ้ืนที่  สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ปัญหาปากท้องของคนในพื้นที่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
    5. การวิเคราะห์โครงการพัฒนา เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีเป้าหมายที่ชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสม เป็นไปตามแนว
ทางการจัดท างบประมาณตามระเบียบ แต่ยังคงต้องเน้นความชัดเจนของชื่อโครงการให้มีลักษณะที่มุ่งเน้นเรื่อง
ที่จะพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ให้มากกว่านี้ ตลอดจนถึงโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือ
จะได้พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวควรจัดท าต่อเนื่อง หรือยกเลิก หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่า ต่อไป 
    6. การก าหนดแผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่ค านึงถึง
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้เท่าที่ควร ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีแผนงาน / โครงการมาก แต่น า
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า  
    7. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ 

   แนวทางแก้ไข 
   เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาที่สอดคล้องได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณที่มีความ
คุ้มค่า  ต้องพัฒนาการน าข้อมูลมาใช้ให้ทันสมัย สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยแนะน าให้หน่วยงานควร
มีการจัดท าตัวชี้วัด หรือเครื่องมือในการวัดผลของโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพิจารณาในการ
คาดการณ์ วางแผนในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



   
 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  
และ (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 11.36 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 8.56 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 38.64 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 5.92 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 5.92 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 5.68 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 3.12 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 3.04 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 2.96 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 3.20 
3.8 แผนงาน (5) 2.96 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 2.88 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 2.96 

รวมคะแนน 100 58.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และ (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

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) 

11.36 
1.76 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.28 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 0.96 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.12 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2) 1.04 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2) 1.28 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 1.28 

(8) การส ารวจและจักเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล 
 

(2) 1.04 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) 1.16 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้ 



   
 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

8.56 
1.20 

 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 0.56 

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

(2) 1.12 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 1.04 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กระประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.12 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค)  

(2) 1.12 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

(2) 1.12 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น สรปุสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาร การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 

(1) 0.64 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 
 

(1) 0.46 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 
 

65 
(10) 

38.64 
5.92 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 
 

(10) 5.92 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 5.68 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5) 3.12 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรจุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 

(5) 3.04 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5) 2.96 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสูงผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 

(5) 3.20 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน
ที่ได้ 



   
 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 2.96 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 2.88 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลตทิี่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 2.96 

 รวมคะแนน 100 58.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 



       ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 6.88 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 6.88 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 6.88 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 6.72 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 39.12 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 3.44 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.28 
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
      ถูกต้อง 

(5) 3.12 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 3.36 
5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
      สังคมแห่งชาติ 

(5) 3.14 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3.28 
5.7 โครงการีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 3.44 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 2.88 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 3.20 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3.28 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ 

(5) 3.36 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 3.36 
รวมคะแนน 100 66.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 



   
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 6.88 

2. การประเมินผล
การน าแผนไปพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโตรงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 6.88 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 6.88 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 

10 6.72 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน



เต็ม ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

39.02 
3.44 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) 3.28 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5) 3.12 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5) 3.26 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕)ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 3.12 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 



   
 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงการสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value - Based Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 3.28 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5) 3.44 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่งคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) 2.88 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity)  (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 3.20 

5.10 มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
 
 

(5) 3.28 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน



เต็ม ที่ได้ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งมี
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 3.36 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่ง
ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 3.36 

 รวมคะแนน 100 66.48 
 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561               
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดั้งนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธี
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ (๓) “รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบอ่ืนๆ : แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ดังนี้ 

๑.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 



   
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ

แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว และเป็นประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดยใช้แบบรายงาน ๓ แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 
  แบบที่ ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด 
อย่างไร      
  แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบท่ี ๓  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ  คือ 
   แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์และแผนแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/


 
 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง         
ได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 12 60 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 9.28 61.86 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 44.32 68.18 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 4.64 46.4 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 4.96 49.6 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 4.96 49.6 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 2.40 48 
 3.5 กลยุทธ์   5 2.40 48 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 2.56 51.2 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 2.32 46.4 
 3.8 แผนงาน  5 2.56 51.2 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 2.40 48 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 2.40 48 

รวมคะแนน  100 56.60 56.6 
 
 คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นความสอดคล้องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ภาพรวมมีความเหมาะสม ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้น าข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชนมาใช้เป็นแนวทางก าหนดการจัดท า
แผนพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ส่วนราชการ
ช่วยกันสังเคราะห์ความต้องการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ก าหนด แต่
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ยังคงมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของการบูรณาการแผนให้สอดคล้องและเชื่องโยงกับจังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน เนื่องจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  ที่เป็นลักษณะภูเขาสลับซับซ้อน มีประชาชนในพ้ืนที่หลายชนเผ่า 
และพ้ืนที่พัฒนาที่กว้าง จึงเกิดข้อจ ากัดบางประการที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ได้ 
 

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



   
 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินผลข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  รายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละ
ประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า
หลวง 

20 12 60  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 1.76 8.8  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1.28 6.4  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
  

2 1.2 6  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

2 1.2 6  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย งท้ อ ง ถิ่ น  ( ด้ า น
การเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

2 1.12 5.6  



 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น  การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
 

2 1.28 6.4  

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  
เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

2 1.28 6.4  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 
 

2 1.2 6  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่ น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุ มประชาคมท้ อ ง ถิ่ น  โ ดย ใ ช้
กระบวนการร่ วมคิด   ร่ วมท า  ร่ วม
ตั ด สิ น ใ จ  ร่ ว มต ร ว จสอบ  ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 

3 1.68 8.4  

รวม 20 12 60  
  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงเป็นพ้ืนที่ราบสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นชนเผ่าต่างๆ มีภาษาในการสื่อสารที่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ท าให้การ
สื่อสารบางครั้งขาดความชัดเจน   
 
 
 
 



   
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ได้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ รายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 9.28 61.86  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จั งหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  และ 
Thailand 4.0  

2 1.28 8.53  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 0.64 4.26  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1.04 6.93  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชี พและกลุ่ มต่ า ง  ๆ  สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1.04 6.93  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เ กิดขึ้ น  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 1.12 7.46  



 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

2 1.12 7.46  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 

2 1.20 8  

2 .8  ส รุ ป ผลกา รด า เ นิ น ง านต า ม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้ งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 

2 1.20 8  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

1 0.64 4.26  

รวม 15 9.28 61.86  
 



   
 

 
1.3 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ได้ร่วมกันพิจารณายุทธศาสตร์ รายละเอียดการให้คะแนนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65 44.32 68.18  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า

หลวง  สอดคล้ อ งกับสภาพสั งคม  เ ศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 4.64 46.40  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 4.96 49.60  

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

10 4.96 49.60  

 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

5 2.40 48.00  



 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ

หรือสิ่ งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 2.40 48.00  

3.6 เป้ าประสงค์ของแต่ละประ เด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 2.56 51.20  

3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)ความ
มุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ฟ้าหลวง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 2.32 46.40  

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่มีความชัดเจน 
น า ไปสู่ ก ารจั ดท า โ ครงการ พัฒนาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 
 

5 2.56   

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 2.40   



   
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 2.40   

รวม 65 31.60 48.60  
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

 ล าดับ 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 6.16 61.6 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
10 5.92 59.2 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

10 5.92 59.2 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 5.84 58.4 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 33.72 56.20 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 3.04  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 2.72  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน

น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 

2.88 
 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  

5 2.88  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

5 

2.88 

 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 2.72  



 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 2.96  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

2.8 

 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 2.64  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

5 3.04  

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 2.88  

 5.12  ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ  สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์  

5 2.88  

รวมคะแนน  100 57.56 57.56 
 

1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 6.16  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.6 
ของคะแนนทั้งหมด ในประเด็นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ  6.16  ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การพัฒนายังมุ่งเน้นในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคม การ
ขนส่ง เนื่องจากพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงการคมนาคม ขนส่งยัง
ยากล าบาก พ้ืนที่การเกษตรอยู่ในหุบเขา ระยะทางจากหมู่บ้านไปอ าเภอ หรือไปจังหวัดเป็นถนนที่ได้ก่อสร้า งมา
นานหลายสิบปี การก่อสร้างใช้งบประมาณที่สูง 

2) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้คะแนนต่ าสุด 5.84 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  58.4  ของ
คะแนนทั้งหมดในประเด็นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคิดเป็นร้อยละ 5.84 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 124 โครงการ ได้คะแนน 3.04
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  60.80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 124 โครงการ ได้
คะแนน 2.72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และการจ่ายขาดเงิน
สะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน  141  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  30.85  ของ



   
 

โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน..457..โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)  

 
3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

  1) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้ 24 โครงการ จ านวนเงิน 12,285,700 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของจ านวนโครงการที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2) พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการด้าน
เศรษฐกิจ จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 42,414 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8 ของจ านวนโครงการที่ตั้งตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  
4.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เห็นว่า องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้น าเทคนิคเก่ียวกับการสังเกต การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ ถึงการพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ว่าประชาชนพึงพอใจหรือไม่ โดยประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงเป็นชนเผ่า การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ พูดคุยจะง่ายกว่าการให้ประชาชนตอบ
แบบสอบถาม  เป็นการประยุกต์แนวทางให้เข้ากับลักษณะของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
 

4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
  1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยน าหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา
อุปสรรคและโอกาสขององค์กร ตลอดจนถึงน าความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ มาก าหนดกรอบการ
พัฒนาครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
  2) การประเมินผลการน าแผนไปพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ เห็นว่า องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้มีการจัดท าแบบประเมินเพ่ือน าผลประเมินในลักษณะตัวเลขมาใช้เพ่ือแสดงค่าวัดผล
ในเชิงปริมาณ เพ่ือให้เห็นความชัดเจนในการประเมินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีการ
รายงานวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร ท าให้แสดงเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการจัดโครงการตามอ านาจหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม  
  3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้น าเทคนิคเกี่ยวกับการสังเกต การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ ถึงการพัฒนาท้องถิ่น                
ตามภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ว่าประชาชนพึงพอใจหรือไม่ โดยประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงเป็นชนเผ่า การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ พูดคุยจะง่ายกว่าการให้
ประชาชนตอบแบบสอบถาม เป็นการประยุกต์แนวทางให้เข้ากับลักษณะของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 



  4) การวิเคราะห์แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา เห็นว่า แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ          
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อนของพ้ืนที่  สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
ปัญหาปากท้องของคนในพื้นที่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม 
  5. การวิเคราะห์โครงการพัฒนา เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงมีการก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีเป้าหมายที่ชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสม เป็นไปตามแนวทางการ จัดท า
งบประมาณตามระเบียบ แต่ยังคงต้องเน้นความชัดเจนของชื่อโครงการให้มีลักษณะที่มุ่งเน้นเรื่องที่จะพัฒนา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มากกว่านี้ 
ตลอดจนถึงโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือจะได้พิจารณา
ว่าโครงการดังกล่าวควรจัดท าต่อเนื่อง หรือยกเลิก หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
ต่อไป 
  6. การก าหนดแผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้เท่าที่ควร ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีแผนงาน / โครงการมาก แต่น าโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
  7. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ 

  สรุปแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมการฯ มีความเห็น
ร่วมกันว่า ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  หน่วยงานได้น าข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง สภาพทางสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
มาวิเคราะห์และบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนา
ที่สอดคล้องได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรงบประมาณที่มีความคุ้มค่า แต่ยังคงต้องพัฒนาการน าข้อมูลมาใช้ให้
ทันสมัย สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยแนะน าให้หน่วยงานควรมีการจัดท าตัวชี้วัด หรือเครื่ องมือใน
การวัดผลของโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพิจารณาในการคาดการณ์ วางแผนในการจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) ทั้งหมด 25 โครงการ               
เป็นเงิน 1,340,000บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 
189,000บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  2  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 42,414 บาท  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564 ) และบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีบรรจุไว้ทั้งหมด 260 
โครงการ เป็นเงิน 502,886,118 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 29 
โครงการ เป็นเงิน 13,743,900 บาท และปัจจุบันได้ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างด าเนินการ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  25 โครงการ งบประมาณ 12,498,700 บาท  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา มีบรรจุไว้ทั้งหมด 50 โครงการ เป็นเงิน 12,803,600 บาท ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 27 โครงการ เป็นเงิน  6,997,625 บาท และปัจจุบันได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  23  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,696,876.20 บาท   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต    
  โครงการที่บันจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านด้านคุณภาพชีวิต มีบรรจุไว้ทั้งหมด 61 โครงการ เป็นเงิน 10,972,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 34 โครงการ เป็นเงิน  9,871,560 บาท และปัจจุบันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน  17  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,165,684.50 บาท  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โครงการที่บันจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีบรรจุไว้ทั้งหมด 17 โครงการ  เป็นเงิน  
9,840,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 540,000 บาท และ
ปัจจุบันได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 438,839.50 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  โครงการที่บันจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  มีบรรจุไว้ทั้งหมด 44 โครงการ เป็นเงิน 28,723,000 บาท ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 34 โครงการ เป็นเงิน 31,586,665 บาท และปัจจุบันได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 20 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,678,197.53 บาท 
  

 1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย  



  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) มีโครงการที่ก าหนดเป้าหมายที่จะจัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  257  โครงการ 
 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ด าเนินการโครงการแยกตามงบประมาณดังนี้ 
 แหล่งเงินงบประมาณ จ านวน โครงการ 141 เป็นเงิน      62,298,750.-     บาท 
 ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ  โครงการ  93  เป็นเงิน      53,520,711.73  บาท 
 อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ  -   เป็นเงิน              -                บาท 
 ยกเลิก                           โครงการ  -  เป็นเงิน               -               บาท 
 

 1.4  ผลส าเร็จที่วัดได้    
   ผลส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า โครงการที่บรรจุ
เพ่ือจัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตตุ่ลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบคิดเป็นร้อย
ละได้ดังนี้ 
  ผลส าเร็จที่วัดได้ = โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและน าไปปฏิบัติ x 100 
                โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลส าเร็จที่วัดได้      = 93 x 100   =  20.35 
          457 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้บริบทของชุมชน และงบประมาณที่มี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้
เสนอความคิดเห็นเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปเห็นควรให้หน่วยงาน
พิจารณาดังนี้ 

1. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือก าหนดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่
ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เพ่ือให้มีผลร้อยละของความส าเร็จอยู่ใน
ระดับเกณฑ์ที่สูง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวงมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

2. สัดส่วนของโครงการในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรก าหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง            
มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้บริบทของชุมชน และงบประมาณที่มี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ได้เสนอความคิดเห็นเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
 
 
 


