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ยั่งยืน



ลำดบัการนำเสนอ
1. ความท้าทายและแนวโน้มการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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1.5 ความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี - แผนพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ - นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
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1. ความทา้ทายและแนวโนม้การพฒันาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น
◦ 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
◦ 1.2 นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (๓ กลไก) 

◦ 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๖ ด้าน) 

◦ 1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(ยุทธศาสตร์ ๑๐ ด้าน) 

◦ 1.5 ความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี - แผน
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ - นโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐



ผลลพัธน์โยบายการพฒันาประเทศไทย 50ปี

รายได้ปานกลาง
มายาวนาน

ความเลื่อมล้ำสูง ความไม่สมดุลสูง



ความเชื่อมโยงระหว่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -  
แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - นโยบายไทยแลนด์ 4.0

รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๖๕ กํ ําหนดให้มี การจัดทํ ายุทธศาสตรชาติ 
มาตรา ๑๖๒ กำหนดว่ า เมื ่อรั ฐบาลใหม่ เข้ ามาบริหารประเทศจะต้อง
แถลงนโยบายซึ ่งสอดคล้องกับรั ฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติต่ อรั ฐสภา

ประเทศไทยจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ เพราะ 

ยุทธศาสตร์ชาติคื อ เป้ าหมายการทำงาน เป็นแม่บทสำคัญใน
การพัฒนาประเทศจึ งถูกบัญญัติ ไ ว้ ในร่ างรั ฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
และเพื ่อ ให้ รั ฐบาลทุกรั ฐบาลที ่เ ข้ ามาทำหน้ าที ่จึ งกำหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้การพัฒนาประทเศเป็น
ไปอย่ างต่อ เนื ่อง บรรลุ วัตถุประสงค์ที ่ตั ้ง ไว้ คือ 



เป็นประเทศที ่มั ่นคง มั ่นคั ่ง และยั ่งยืน เป็น
ประเทศที ่พัฒนาแล้ว ดังนั ้น . . . . .

“ ไทยแลนด์ ๔ .๐ จึง เป็นจุดเริ ่มต้นของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ”

(ดร .สุวิทย์ เมษอินทรีย์ ,  ๒๕๕๙ )



นโยบายไทยแลนด ์4.0



นโยบาย
ประเทศไทย 
1.0, 2.0 
และ 3.0



Thailand 4.0

ประเทศหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง 
กับดักความเหลื่อมล้าและกับ
ดักความไม่สมดุลในการพัฒนา 
พร้อมๆกับปฎิรูปประเทศไทยสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อย่างเป็นรูปธรรม 

Inclusive 
Growth Engine

มั่งคั่งกระจายรายได้

มั่นคงกระจายเป็น
ธรรม

การพัฒนาที่สมดุลGreen  
Growth Engine

Competitive 
Growth 

นโยบายไทยแลนด ์4.0



*อาหาร เกษตร เทคโนโลยี
ชีวะภาพ 
*สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนฯ
การแพทย์ 
*อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการ 
*เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
และระบบเครื่องกล 
*ดิจิตอล อินเตอร์เน็ต ปัญญา
ประดิษฐ์

ทำน้อยได้มาก
• การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย 
และพัฒนา  

• การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยแีละ 
นวัตกรรม  

• การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี การ 
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 

• การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย 
นวัตกรรม  

• กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการ 
ขนาดใหญ่  

• การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

รายได้ต่อหัวสูง

• อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากระดับ 3-4% 
เป็น 5-6%  

• พ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง รายได้ต่อหัวประชากรที่
เพิ่มขึ้นจาก 5,410 $ ในปี 
2557 เป็น 15,000 ในปี 2575  

• ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม 
จาก 0.465 ในปี 2556 เป็น 
0.2-0.4 ตามมาตรฐาน OECD 
ภายในปี 2575

นวัตกรรม

Competitive Growth Engine  
(เคลื่อนเศรษฐกจิ)



เครือข่าย • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ ประชารัฐ  
• การสร้างคลัสเตอรเ์ศรษฐกิจระดับกลุ่ม จังหวัด และ
จังหวัด  

• การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน  
• การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
• การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาด กลางและ
ขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ แข่งขันได้ ในเวทีโลก  

• การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้าง ทักษะ
และการเติมเต็มศักยภาพของ ประชาชนให้ทันกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลง จากภายนอก 

• การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 

สังคมที่เป็นธรรม

• PISA score จากลำดับ 47 จาก 76 
ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก  

 •  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 
0.722 (ในปี 2556) หรืออันดับ 89 

ประชารัฐ
หลักประกันความมั่นคง

พัฒนาคน

สมานฉันท์

Inclusive Growth Engine  
(มั่นคง กระจายรายไดท้ี่เปน็ธรรม)



ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ ม.ราชภัฏพระนคร : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เทคโนโลยีเป็นมิตร • การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และ การใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

• การมุ่งเน้นการใช้พลังงาน ทดแทน  
• การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความได้
เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็น 
หลักมาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ ได้จากการ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost 
Advantage)  

• การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่คิดดี
ทำดี (Doing Good, Doing Well)

เมืองน่าอยู่

5 smart cities 
10 livable cities 

Low carbon cities

พลังงานทดแทน
สังคมคาร์บอนต่ำ

Green Growth Engine  
(เคลื่อนสิ่งแวดลอ้ม)



ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ ม.ราชภัฏพระนคร : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ทำน้อยได้มาก

นวัตกรรม

เครือข่าย

ประชารัฐ

เทคโนโลยีเป็นมิตร พลังงานทดแทน

หลักการ

รายได้ต่อหัวสูง

สังคมที่เป็นธรรม

พัฒนาคน

สมานฉันท์

หลักประกันความ
มั่นคง

เมืองน่าอยู่

เป้าหมาย

สังคมคาร์บอนต่ำ

เทศบาลนครปากเกรด็ 4.0



ความเชื่อมโยงกบัปรชัญาพอเพยีง



ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ ม.ราชภัฏพระนคร : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองการจัดการ แนวคิดการวางแผนสมัยใหม่
1.พอประมาณ  
การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับศักยภาพที่มี

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit 
analysis)

2.ความมีเหตุผล  
การตอบสนอง รองรับปัญหา สอดคล้องกับโอกาสและข้อจำกัด เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาระดับอื่นๆ

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์(strategy management) 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (strategy alignment)

3.ภูมิคุ้มกัน 
คาดการณ์และการป้องกันผลกระทบเชิงลบในอนาคต สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (scenario analysis) 
การจัดการความเสี่ยง (risk management) 

4.ความรู้ 
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเข้าใจถึงผลกระทบ

การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ (cause-effect analysis) 
ตัดสินใจโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (knowledge-based 
decision-making)

5.คุณธรรม 
การสร้างความเป็นเจ้าของและการตรวจสอบกระบวนการ ให้เกิดการยอมรับ 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder 
participation)

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นกบัการประยกุตป์รชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง



หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในมุมมองการ
จัดการ

แนวคิดการวางแผนสมัยใหม่ ผลลัพธ์ของการจัดทำแผนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.พอประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า

2.ความมีเหตุผล การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (strategy management) 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (strategy alignment)

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงการพัฒนาระดับประเทศ จังหวัด 
อำเภอ และเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน

3.ภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (scenario analysis) 

การจัดการความเสี่ยง (risk management) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมดุลปัญหาในปัจจุบันและการป้องกัน
ปัญหาในอนาคต

4.ความรู้ การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ (cause-effect analysis) 

ตัดสินใจโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (knowledge-based decision-

making)

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตัดสินใจและจัดทำอย่างมีเหตุผล ลดความ
ขัดแย้ง สร้างความเข้าใจ

5.คุณธรรม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder participation) แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการ และได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นกบัการประยกุตป์รชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง



คำนึงถึงความคุ้มค่า

จำเป็นจึงทำ และ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์

มองอนาคตและคิด
ป้องกัน

ใช้ข้อมูลและความรู้

เป็นธรรม และใช้มี
ส่วนร่วม

ประเด็นประยุกต์ แนวทางการประยุกต์



คำนึงถึงความคุ้มค่า

จำเป็นจึงทำ และ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์

มองอนาคตและคิด
ป้องกัน

ใช้ข้อมูลและความรู้

เป็นธรรม และใช้มี
ส่วนร่วม

ประเด็นประยุกต์ แนวทางการประยุกต์

เรื่องใดบ้างที่ต้องคำนึง
ถึงความคุ้มค่า (2 เรื่อง)

การตัดสินใจเรื่องใด
บ้างที่มีความสำคัญ

เรื่องใดบ้างที่ต้องคำนึง
ถึงอนาคต (2 เรื่อง)

เรื่องใดบ้างที่ต้องคำนึง
ถึงการมีข้อมูลในการ
ทำงาน (2 เรื่อง)

เรื่องใดบ้างที่ต้องคำนึงถึง
ความเป็นธรรมและการมี
ส่วนร่วมมาก(2 เรื่อง)



ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี



วสิยัทศันป์ระเทศไทย

“ประเทศมคีวามมั่นคง- 
มั่งคั่ง-ยั่งยนื เปน็

ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ย
การพฒันาตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง”





















แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ฉบบัที่ 12





























ความเชื่อมโยงระหวา่ง ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี-  
แผนพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 - นโยบายไทย
แลนด ์4.0



ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๖ ด้าน )

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์ ๑๐ ด้าน )

กรอบแนวคิดไทยแลนด์ ๔ .๐  

(มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน ด้วยนวัตกรรม )

2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐  

มาตรา ๖๕ และมาตรา ๑๖๕

1

3

4

ความเชื่อมโยงระหวา่งรฐัธรรมนญู - ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี-  แผนพฒันาสงัคมและ
เศรษฐกจิแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 - นโยบายไทยแลนด ์4.0



กรอบแนวคิด
ไทยแลนด์ 
๔.๐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ 
(ยุทธศาสตร์ 
๑๐ ด้าน)

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(๖ ด้าน )

ความเชื่อมโยงระหวา่งรฐัธรรมนญู - ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี-  แผนพฒันาสงัคมและ
เศรษฐกจิแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 - นโยบายไทยแลนด ์4.0



ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์พัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวัด

แผนพัฒนาอำเภอ

ยุทธศาสตร์พัฒนา
เทศบาล

แผนพัฒนาชุมชน

ยทุธศาสตรช์าตกิบักรอบความเชื่อโยงแผนยทุธศาสตร์



การตดิตามประเมนิผลเปน็หวัใจของการ
พฒันาอยา่งยั่งยนื



การตดิตามประเมนิผลเปน็หวัใจของการพฒันาอยา่งยั่งยนื

การวางแผน

การดำเนินงานการ
ติดตาม

การประเมินผล

การปรับปรุง



2. การตดิตามประเมนิผลเปน็หวัใจของการ
พฒันาอยา่งยั่งยนื
◦ 2.1 กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการติดตามประเมิน 
◦ 2.2 หลักการสำคัญที่เกี่ยวกับการติดตามประเมิน 
◦ 2.3 ประเด็นสำคัญของการติดตามประเมินผล 
◦ 2.4 ข้อจำกัดของการติดตามประเมินผล 
◦ 2.5 ข้อสังเกตของการติดตามประเมินผล



กฎหมายสำคญัที่เกี่ยวกบัการตดิตามประเมนิ

	พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการผ่านดิน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

	พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546



กฎหมายสำคญัที่เกี่ยวกบัการตดิตามประเมนิ

มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทำพัฒนาจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติ และความต้องของ
ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด 
เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัด
ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น......ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว

	พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการผ่านดิน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550



กฎหมายสำคญัที่เกี่ยวกบัการตดิตามประเมนิ

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้ าน เมืองที ่ดี 
ได้ แก่ การบริหารราชการเพื ่อบรรลุ เป้ า
หมาย 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3. มีประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ 

4. ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

	พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546



กฎหมายสำคญัที่เกี่ยวกบัการตดิตามประเมนิ
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้ าน เมืองที ่ดี 
ได้ แก่ การบริหารราชการเพื ่อบรรลุ เป้ าหมาย 
5 . มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนงานราชการ
ให้ทันต่อสถานการณ์ 

6 . ประชาชนได้ รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้ รับการตอบสนองความต้องการ  

7. มีการประเมินการปฏิบัติ ราชอย่ างสม่ ำ เสมอ
การประสิทธิผลและเกิดความคุ ้มค่ า ใน เชิ ง
ภารกิจของรั ฐ

	พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546



กฎหมายสำคญัที่เกี่ยวกบัการตดิตามประเมนิ

มาตรา 9 การบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ ์ ( ให้จัดทำแผน และ
กำหนดรายละเอียดงบประมาณ
และขั ้นตอน เป้ าหมายตั วชี ้วั ด )  

  (3 ) ส่วนราชการจะต้องจัด ให้มี
การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการ

	พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546



กฎหมายสำคญัที่เกี่ยวกบัการตดิตามประเมนิ

มาตรา 10 การบูรณาการ 
มาตรา 14 แผนบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ งรั ฐ 
มาตรา 16 การจัดทำแผนส่ วนราชการ 
4 ปี . . . . ในกรณีส่ วนราชการมิ ได้ เสนอ
แผนปฏิบัติ ราชการในภารกิจ ใด . .มิ ให้
สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สำหรับภารกิจนั ้น

	พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546



กฎหมายสำคญัที่เกี่ยวกบัการตดิตามประเมนิ

มาตรา 45 ให้ส่ วนราชการจัด
ให้มีคณะผู ้ประ เมินอิสระดำเนิน
การประเมินผลปฏิบัติ ราชการ
ของส่ วนราชการ เกี ่ยวกับผล
สัมฤทธิ ์ของภารกิจ คุณภาพ
การให้บริการ ความพึงพอใจ 
ความคุ ้มค่า ในภารกิจ

	พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546



คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
มอีาํนาจหน้าที่ดงันี้
(1) กํ าหนดแนวทางวิ ธการในการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  
(2) ดํา เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ ่ง ได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อ ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่น เสนอต่อสภาท้องถิ ่น และคณะ
กรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา ให้ประชาชน ในท้องถิ ่นทราบในที ่เปิด เผยภายในสิบห้ าวัน นับแต่ วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดั งกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่ าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั ้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่ งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื ่อช ่ วยปฏิบัติ งานตามที ่เห็นสมควร



คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
มอีาํนาจหน้าที่ดงันี้

(1) กําหนดแนวทางวิธกีารในการ
ติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนา 

(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตาม
ที่เห็นสมควร



หลกัการสำคญัของการตดิตามและประเมนิผล

ประเด็นการ
ประเมิน

ตัวชี้วัดการ
ประเมิน

เกณฑ์

วิธีการวัด ข้อเสนอแนะ



ประเดน็สำคญัของการตดิตามประเมนิผล

ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ 

การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ

ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องใน
โครงการ



ประเดน็สำคญัของการตดิตามและประเมนิผล
1 .ผลสัมฤทธิ ์ • การบรรลุตั วชี ้วั ด เชิ งปริมาณ  

• การบรรลุตั วชี ้วั ดคุณภาพ 

• การใช้ จ่ ายงบประมาณ 

• ระยะเวลา 

• ดำเนินงานกิจกรรมตามแผน 

• ประโยชน์ที ่เ กิดขึ ้น

2.การมีส่ วน
ร่วม

• มีการประชุมหรือหารือกับผู ้มีส่ วนได้ส่ วน เสีย 

• ผู ้มีส่ วนได้ส่ วน เสียมีส่ วนร่ วมในดำเนิน โครงการ



ประเดน็สำคญัของการตดิตามและประเมนิผล

3.ความพึงพอใจ • คุณภาพของการบริการ 
• ความรวดเร็วในการบริการ 
• ความเสมอภาคในการบริการ 
• ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

4.ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ

• สัดส่วนของประโยชน์กับรายจ่ายหรือต้นทุน 
• จำนวนผู้ ได้รับประโยชน์ทางตรง



ประเดน็สำคญัของการตดิตามและประเมนิผล

5.ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

• สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ 12 
• สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
• สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

6.ความสอดคล้อง
ภายในโครงการ

• วัตถุประสงค์กับตัวชี้วัด 
• ตัวชี้วัดกับกิจกรรม 
• กิจกรรมกับงบประมาณ 
• กิจกรรมกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



ขอ้จำกดัสำหรบัการตดิตามและประเมนิผล
	1. การติดตามและการประเมินที่ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นสำคัญ 

	2. ผลของการติดตามและประเมินไม่ได้ถูกออกแบบไว้นำไปสู่การ
ปรับปรุงโครงการ 

	3. การติดตามมีแนวโน้มเป็นวาระเพื่อทราบ 
	4. การติดตามและการประเมินมีเป้าหมายต่างกัน 
	5.ความไม่สอดคล้องกันภายในโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
กิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณ โครงการมีความไม่ชัดเจน
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