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กองแผนและงบประมาณ 



 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 

  เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 

  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 

   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 

   (8) แผนงาน 5 คะแนน 

   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

  ประกอบด้วย 

  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 

  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 

  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 



  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

         5 คะแนน 

   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  

   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
        สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 

   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการมีเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  

                        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          5 คะแนน 

   (12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจาณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            ประเด็นการพิจารณา                                                                           คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ                                                                       15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                                                                                      65  

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                      (10) 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                                      (10) 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด         (10) 

 3.4 วิสัยทัศน์           (10) 

 3.5 กลยุทธ์            (5) 



 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์      (5) 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์        (5) 

 3.8 แผนงาน          (5) 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      (5) 

       รวมคะแนน           100 



วันที่ 2 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร “พระบิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานการช่างไทย ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการและ จ.อ.ชยพล อิ่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัตกิาร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ
ประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดับอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ณ หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง  

จ.เชียงราย 



วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางวราภรณ์ สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการและ 

นางชัชญาภัค เครือวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลริมโขง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

กองแผนและงบประมาณร่วมกิจกรรม รวมพลังคน อบจ.เชียงราย Big Cleaning Day Clean Place Safe 
People ในวันพุธที่ 4 มนีาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อบจ.เชียงราย และห้องกองแผน

และงบประมาณ 



 
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายปกาสิต มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวอารีวัลย์ สินธุค า 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการและ จ.อ.ชยพล อ่ินค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหล่ายงาว 

อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นางสายสมร ช่ืนใจ ประธานคณะท างานตรวจติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.เชียงราย กลุ่มที่ 2 ตรวจโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ า

พระธาตุดอยตุง 



วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางวัชรี จันระวังยศ คนงานทั่วไป เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ร่วม
ประเพณีนมัสการสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าป ี2563 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอ

แม่สาย จังหวดัเชียงราย 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และ 

นางวราภรณ์ สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเทิง ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง  

จังหวดัเชียงราย 



วันที่ 9 มีนาคม 2563 บุคลากรกองแผนและงบประมาณ ร่วมจัดท า คดัแยกอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือเตรียม
น าไปถ่ายทอดสอน การสาธิตการท าหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองให้แกนน าหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
และนางสาวอารีวัลย์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเชียงแสน  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 



วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และนางสาวพราวศรี เฟื่องฟู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ

อ าเภอเวียงชัย ณ ห้องประชุมส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 



วันที่ 19 มีนาคม 2563 จ.อ.ชยพล อิ่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายบรรจง โยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
เจ้าหน้าท่ีกองแผนละงบประมาณ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมสวดอภิธรรม ศพหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว  

อดีตเจ้าคณะภาค 6 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายปกาสิต มณีลังกา หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นางสาวปราณปรียา 
โพธิเลิศ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และนางสาวอารีวัลย์ สินธคุ า นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

ช านาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดบัอ าเภอแม่สาย ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 



เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณร่วมปฏิบัติงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID  19  ) วันที่ 31 มีนาคม 2563 



Chiang Rai Clinic Center 1131 
 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงราย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย ในวันประชุมก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 



Chiang Rai Clinic Center 1131 
 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงราย ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายฯ ในวันประชุมก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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