
ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการนวัตกรรม (Innovation)  และ 
กระบวนการบริหารใหม่  ๆ  มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้           
การติดตาม  และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  ซึ่งมีหลักการส าคัญ  คือ  การติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินงานขององค์กรว่าอยู่ในระดับใด  เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่   
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  มีองค์ประกอบ  3  ส่วน  คือ 
การวางแผน  (Planning)  การน าแผนไปปฏิบัติ  (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor 
and Evaluation)  ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1)  ติดตามและประเมินผลกระบวนการ  (Process)  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .2548  และเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 3  
พ.ศ.2561  และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2)  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยออกแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ

ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรที่จะได้รับการ
แก้ไขด้วยวิธีการใด  เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และยังเป็น
เครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล  
คือ 

1)  การติดตามและประเมินผลการด า เนินงาน โดยมีตัวชี้ วัดเชิ งปริมาณ  คุณภาพ         
ความ   พึงพอใจ  และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 

2)  การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 

 

ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
1.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   2  ประเภท  คือ 

1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

2.  ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard Criteria)  และ  

ตัวชี้วัด  (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็น      
ที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard  
Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปล (Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ  วัตถุประสงค์  
ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่แล้ว  
เสร็จกับจ านวนโครงการทั้งหมด 

การสนองความต้องการของประชาชน ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่พอใจ 

ผลสะท้อนกลับ 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ

ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ  ที่เกิดขึ้น
ก่อน  หน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน  และจะส่งผลต่อ
การติดตาม  และประเมินผลด้วยเช่นกัน  ดังนั้น  ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      
 
 
 
 
 

กระบวนการ 
-การใช้ทรัพยากร 
-การด าเนินการตาม
แผน 
-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน
ในเชิงรูปธรรม 

 

ผลลัพธ์ 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน
เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ 

 

ปัจจัยน าเข้า 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณรายจ่าย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่น 
 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
  -ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 
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4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 
 แบบรายงาน 

 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออานวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การศึกษา  เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  ทั้งนี้
มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
เป็นการแปลง  แผนไปสู่การปฏิบัติ  ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output)  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact)  ทั้ง 3 ระดับ  คือ  ระยะสั้น  สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ
ระยะกลางและยาว  ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและด าเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบล          
ได้วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  สามารถสรุปได ้ ดังนี้ 
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  โครงสร้างพื้นฐาน -  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม  

และเพียงพอในพ้ืนที่  สามารถพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญ  และ
รองรับการขยายตัวของเมือง 
-  บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์,CCTV  ร่วมกับ
ไฟฟ้าฯ,  องค์กรโทรศัพท์ต่าง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  พัฒนาระบบการให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้เป็นน้ าประปาดื่มได้ 

2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -  จัดระเบียบการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ  สร้างจิตส านึกใน
การทิ้งขยะ และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือน  
รวมถึงพัฒนาการแปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
-  สร้างสวนสาธารณะพร้อมดูแลรักษาสวนสาธารณะให้เป็น
ลักษณะสวนล้อมเมือง 
 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ

ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 

 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
3.  การศึกษา -  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  และสื่ออุปกรณ์การเรียนการ

สอนให้มีความทันสมัย  รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นสามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็ก
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศ 
-  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส 
-  จัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบ (TK  Park) ให้
ครอบคลุม  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนา
ตนเองให้ทันกับสถานการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนไป 
-  เสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันภายหลัก บวร. 

4.  กีฬาและนันทนาการ -  ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกก าลังกายภายในชุมชน 
-  ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย 

5.  สุขภาวะและคุณภาพชีวิต -  ปรับปรุงตลาดและสถานประกอบการให้มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์
หลักสุขาภิบาล  และมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารสด  อาหาร
ส าเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดไม่มี
สารปนเปื้อนที่เกิดอันตรายแก่ชีวิต 
-  การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งในชุมชนและสถานศึกษา 
-  เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชน  ให้รู้เท่าทันทั้งโทษและรูปแบบการแพร่ระบาด  รวมถึง
วิธีการหลีกเลี่ยง  โดยตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนในพ้ืนที่เป็นโรงเรียน
ปลอดยาเสพติด 
-  ให้การดูแลและช่วยผู้ ด้อยโอกาส/ผู้ พิการอย่างทั่ วถึง ได้
มาตรฐานและมีความเท่าเทียมกัน 
-  เตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  และสนับสนุน
การด าเนินงานองค์กรผู้สูงอายุ 
-  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินแก่ประชาชน  
ด้วยการติดตั้งกล้อง  CCTV  บริเวณจุดเสี่ยง  เพ่ือดูแลรักษาความ
ปลอดภัยภายในพ้ืนที่ตลอด 24 ชม. 
-  เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ จนท.งานป้องกันฯ  และสร้าง
เครือข่ายรักษาความปลอดภัยทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
ประชาสังคม  ทั้งภายในและนอกพ้ืนที่ 

7.  การบริหารงาน -  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
-  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี  เพ่ิมมาตรการและวางแผน     
การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง        
ของเทศบาลให้ครอบคลุม  และทั่วถึง  และเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์  เช่น  เสียงตามสาย ,  จอLED,  เว็บไซต์,  สื่อ     
โซเชียล  ฯลฯ 

 



-199- 
 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า  ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น  เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
และเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2561  รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  โดยค านึงถึงหลัก
ประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ  ในส่วนของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่
ผ่านมาพบว่า  การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม  ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน   
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง  ทั้งถนนทางเท้า  และท่อระบายน้ า  อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  
และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติเทศบาลนครได้ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม  เป็นประจ าทุก ๆ เดือน  เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่
ในขั้นตอนใดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานหรือไม่  มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร  พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ  ให้สามารถ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 
  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
(5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
(8) แผนงาน  5  คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
2.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
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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)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  
12  5  คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5  คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
๑ามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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4.  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของที่ดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า  ลักษณะของป่าไม้  ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น  เขตการปกครองการเลือกตั้ง  ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร  ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข 
อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง  
การประศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน  ฯลฯ  

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือ
ศาสนาประเพณี  และงานประจ าปี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ฯลฯ  และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ   เช่น  น้ า  ป่าไม้  ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(๒)  

(๘)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(๒)  

(๙)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น   รูปแบบ  วิธีการ  และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด       
ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑)  การวิเคราะห์ที่ ควบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ   ๒๐  ปี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ   และ 
Thailand  ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓ )  การวิ เคราะห์ทางสั งคม   เช่น   ด้ านแรงงาน  การศึกษา 
สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีต  ประเพณ ี วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

 (๓)  

(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(๓)  

(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ  ทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา       
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strengit     
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ    
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓.  ยุทธศาสตร์ 
๓.๑  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด   ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโยบายรัฐบาล  หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  และThailand ๔.๐ 
 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔  วสิัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕  กลยุทธ ์
 
 
๓.๖  เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘  แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒ นาในอนาคต   ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   ฉบับที่   ๑๒  Thailand ๔.๐  แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑       
ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
5.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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6.  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑.  การสรุป
สถานการณ์         
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก าร วิ เค ร าะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ  
ในเชิงปริมาณ 

๑)  การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ  เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ  ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร  จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่ าไหร่   สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒)  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓.  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ  
ในเชิงคุณภาพ 

๑)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิค  มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งาน
ต่างๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่   ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่าง ๆ     
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒)  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง  ๆ         
จนน าไปสู่ การจัดท าโครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดตอ่กัน 
๒)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

๕.  โครงการพัฒนา 
๕.๑  ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒  ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)  มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔  โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์  
๒๐ ป ี
 
 
๕.๕  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสั ยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ก าหนดไว้         
ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้อง
กับ หลักการและเหตุผล  วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โค รงการสอ ดคล้ อ งกั บ  (๑ ) ค วาม มั่ น ค ง  (๒ ) ก ารสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔)  การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖  โครงการมี
ความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗  โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙  งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐  มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ไปสู่   Value-Based Economy  ห รือ เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ค วาม ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ยบ  เช่ น  ด้ าน ก าร เก ษ ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้  เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภ าพ (Effciency) (๓ ) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 
 
 
 
 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑  มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒  ผลที่คาดว่า   
จะได้รับสอดคล้อง    
กับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้  เช่น  การ
ก าหนดความพึงพอใจ  การก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลกับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ       
บ่งบอกเวลาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา  ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ  รูปภาพ  กราฟ  ข้อมูลต่าง ๆ 

จาก 
7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard Model)  แบบบัตรคะแนน  หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ  Problem-Solving 

Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  (1) - (10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
7.2 เชิงปริมาณ  (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย  (Cost) เวลา (Time)  
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIS) 
7.5 ผลกระทบ (Impact) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


