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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 



 
 
 
 
  
  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น  ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การติดตาม  
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  ซึ่งมีหลักการส าคัญ  คือ การติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  
จึงต้องมีการติดตามและประเมิน  เพื่อให้ทราบประสทิธิภาพและประสทิธิผลการด าเนินงานขององค์ว่าอยู่ในระดับใด 
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ การ
วางแผน (Planning)  การน าไปป ฏิบั ติ  ( Implementation) และการติดตามประเมินผล  (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  สามารถด าเนินการได้ดังนี้   

1) ติดตามประเมินผลกระบวนการ (Process ) จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยตรวจสอบ 
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินผลกาดร าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโยออกแบบส ารวจความพึง
พอใจของประชาน   
 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ 

ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการ
ใด  เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และยังเป็นเครื่องมือช้ีวัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล  คือ   

๑) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ  
และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิ่มเติม  
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล  จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ในการปับปรุง
กระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และเป้าหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ  
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 



 
 

-๓๒๙- 
 

ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
๑. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๒  ประเภท  คือ  

  ๑.๑ แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) 
  ๑.๒ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

๒. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน  ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวช้ีวัด 
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินใหเ้กิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด  ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลพัธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จกบัจ านวนโครงการทั้งหมด 

การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพงึพอใจ สัดส่วนของประชานกลุ่มเป้าหมายทีพ่ึง
พอใจและไม่พึงพอใจ  ผลสะท้อนกลับ 

 
ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีสมมุมติฐานว่า 
ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบรหิารแผนทั้งหมด  ดังนั้นระบบอื่นๆ  ที่เกิดข้ึน
ก่อนหน้าที่แผนพฒันาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ยอ่มจะส่งผลต่อการบรหิารแผน  และจะสง่ต่อการติดตาม 
และประเมินผลด้วยเช่นกัน  ดังนั้น  ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนีส้รปุเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓๓๐- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

 
ปัจจัยน าเข้า 

-แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-งบประมาณรายจ่าย 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอ่ืนๆ 

กระบวนการ 

-การใช้ทรัพยากร 

-การด าเนินการ
ตามแผน 

-การบริหารแผน 

 

ผลผลิต 

-ความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผนในเชิงรูปธรรม 

 

ผลลัพธ์ 

-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน
เม่ือเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 
 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 
 

แบบติดตามประเมินผล ฯ 

(Output) 

แบบที่ 1 

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



 
 

-๓๓๑- 
 

๔.๓.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นเชิงปริมาณ (Quantity)  ระดับผลส าเรจ็จากการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเรจ็ระดับปานกลางกึ่งสูง โดยเมื่อ
คิดเป็นค่าร้อยละ สรุปได้ดังนี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ ด าเนินการ ร้อยละ โครงการ ด าเนินการ ร้อยละ โครงการ ด าเนินการ ร้อยละ 
๓๗๙ ๙๗ ๒๕.๕๙ ๔๒๙ ๕๗ ๑๓.๒๙ ๓๓๐ ๗๔ ๒๒.๔๒    

 
๔.๓.๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ (Quality) 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพงึพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี 

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลในภาพรวม   
 

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

                ส่วนต าบลในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 

                         ต าบลตาอ็องในแต่ละยทุธศาสตร ์
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องในภาพรวม 

 

ภาพรวม 
พอใจ
มาก 

คิดเป็นร้อยละ 
พอใจ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ปี ๒๕๖๑ ๓๕.๓๐ ๖๘.๙๒ ๒.๗๕ 
ปี ๒๕๖๒ ๓๘.๑๓ ๕๕.๔๒ ๓.๗๕ 
ปี ๒๕๖๓ ๓๐.๑๓ ๖๑.๙๙ ๒.๗๗ 

           
 

สัดส่วนของระดับความพอใจและพอใจมากเมื่อรวมกันแล้วเกินร้อยละ ๕๐ ถือมาประสบความส าเรจ็ใน
ระดับที่ยอมรับได้  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓๓๒- 
 
2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องในแต่ละยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร์ 
ค่าคะแนน เต็ม ๑๐ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ 
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๗.๙๙ ๘.๐๕ ๘.๑๐ 
๒.ด้านคุณภาพชีวิต ๗.๗๒ ๗.๙๔ ๗.๘๒ 
๓.ด้านเศรษฐกจิและเกษตรกรรม ๗.๘๐ ๗.๙๔ ๗.๙๔ 
๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ๗.๖๗ ๘.๐๐ ๗.๗๗ 
๕  ด้านการพัฒนาองค์กรและการบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี ๗.๗๑ ๗.๙๙ ๗.๙๙ 
๖. ด้านพลังงานทดแทนที่ยัง่ยืน ๗.๖๒ ๗.๕๗ ๗.๗๕ 
 
 จากค่าคะแนนถือว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางกึง่สงู  ซึ่งถือว่าประสบความส าเรจ็ใน
การจัดบรกิารสาธารณะให้แกป่ระชาชน 
 

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๑. ผละกระทบน าไปสู่อนาคต 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การศึกษา เศรษฐกิจและสงัคมท้องถ่ิน ทั้งนี้มุง่
หวัดให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ในส่วนของการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  ซึ่งเป็นการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง ๓ ระดับ 
คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมือ่ด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสรจ็ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาและด าเนินการ   
 

๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพฒันาท้องถ่ินพบว่า ในข้ันตอนการจัดท าแผนน้ัน  เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ  ในส่วนของการน าแผนไปสูก่ารปฏิบัติรอบปทีี่ผ่านมาพบว่า การ
ด าเนินงานบางโครงการ / กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เปน็ไปตามแผนการด าเนินงานโดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
ทั้งถนน และท่อระบายน้ า อันเนื่องมากจากปจัจัยภายใน และภายนอก และสุดท้ายการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ในทางปฏิบัติมีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจ าทกุเดือนว่ามปีัญหา
หรืออปุสรรคอย่างไร และรายงานให้ผูบ้รหิารไดร้ับทราบ  ทัง้นี้เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาความล่าช้าในข้ันตอนการ
แผนไปสูก่ารปฏิบัติ ให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ได้เสนอแนะผลจากการพัฒนา ดังนี ้

1. ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการที ่
ใช้งบประมาณด าเนินการค่อนข้างสูง เมือ่เทียบกบัโครงการส่งเสริมหรือพฒันาในด้านอื่นๆ ซึง่ท าใหส้ัดส่วนการ
ด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดบัที่ต่ า   
 



 
 

-๓๓๓- 
 

2. จากความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ท าให้โครงการทีบ่รรจุในแผนพฒันาท้องถ่ิน  ไม่ 
สัมพันธ์กบังบประมาณที่มอียู่ เนื่องจากส่วนหนึ่งเตรียมขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หากไม่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจท าใหเ้สียโอกาสในการได้รับงบประมาณในการพฒันา  
  ๓. การจัดล าดับควรค านึงถึงสภาพปัญหาทีเ่กิดข้ึนจริงเป็นหลัก   
  ๔. ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกลส้ิ้นปงีบประมาณ  
  ๕. โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ  ควรก าชับส่วนราชการที่รบัผิดชอบให้ด าเนินการตามแผน 

๖. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลไปประสานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณต่อไป 

๗. โครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ  กรณีไม่สาสมารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณ  ให้ 
ส่วนราชการ / ผูร้ับผิดชอบโครงการ ช้ีแจงเหตุผลใหผู้้บริหารทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

๘. โครงการที่มกีลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ควรบูรณาการเป็นโครงการเดียวกัน 
๙. ควรก าชับให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรบัเงินอุดหนุนให้ด าเนินการ 

อย่างเป็นรปูธรรม 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหลง่น้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลูเกี่ยวกบัจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบรกิาร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพื้นเมอืงและของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
หรือการใช้ข้อมลู จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรบั
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท์ี่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จงัหวัด ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหก์ารใช้ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพฒันา
ท้องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 

(๓)  

(๔) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีม่ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อปุสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี   
สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  

สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยทุธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

 
 
 



 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
            แห่งชาติ        

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติน่ังเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มจี านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐  

๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพือ่วัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รอืไม่ ประชาชนพึ่ง
พอใจหรือไม่ สิง่ของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รบังบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ  
จนน าไปสูก่ารจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลกัการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่ีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควบประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพือ่ให้การพฒันานา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีก่ าหนดไว้  
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุง่ไปเรื่องใดเรื่องหนึง่อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกบั
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุม่เป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุม่เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรบัสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๓๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิทีเ่ป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายไดสู้ง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ 
เลื่อมล้ าทางสงัคม (๔) การรองรบัการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
๔.๐ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง
เศรษฐกจิไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการทีเ่ติมเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดข้ึน เพื่อขับเคลือ่นการพฒันาทอ้งถ่ิน
เสมอืนหนึง่การขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรา้งให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อใหเ้กดิ
ความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ทอ้งถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง 
ยั่งยืน เป็นทอ้งถ่ินที่พฒันาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลกัส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสทิธิภาพ (Effciency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 

 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลกัของราคา
กลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพงึพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ทีเ่กิดทีส่ิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรอื
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของ
ความส าเรจ็ได้ (๓) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐   
 
 
 


