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สวนท่ี 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 เปนแบบ
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  มีแนวทางการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ  เพ่ือใหการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดังนี ้
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

  
 เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ (5) 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 

 เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลอง และขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไป 
และขอมูลพืน้ฐาน 
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 
 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 
 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ 
ศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 
 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศกัยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังนี ้
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ  20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา  
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภมิูปญญาทองถิ่น     เปนตน 

(3)  



~ 123 ~ 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศกัยภาพ 
(ตอ) 
 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผลตอ
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

(5)  

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีตองทําตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธจุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5)  
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3. ยทุธศาสตร (ตอ) 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (5) 
    5.6 โครงการสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ (5) 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา 
 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลใน
เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ก็คือผลผลติน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดาํเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไม และเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การ
ดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
มิติตาง ๆจนนําไปสูการจดัทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุงไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุม
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวา
โครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (๔) ยดึเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (๕) ยดึหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจงัใน 5 ปท่ีตอยอไปสู
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลดุ
พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปนเมือง (๕) 
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบรหิารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10  มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอยไดมาก (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภณัฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการเนนภาคการผลติสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเตมิเตม็ดวย
วิทยาการ ความคดิสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี     และการวิจยัและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ิน เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจงัหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปน
ปจจุบัน 

(5)  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือให
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความเลื่อมล้ําใน
การพัฒนาทองถ่ิน นําไปสูความยตุิธรรม (Equity) (๕) ความ
โปรงใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5)  

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator :KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
รอยละ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
 
5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง 
(๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ
ความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุและสามารถปฏิบัติได (๔) เปน
เหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(5)  

 รวมคะแนน 100  

 
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก 
 7.1 ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (๑) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
  (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบตัิงานหรือ PPMS 
  (๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-
Solving Method 
  (๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
  (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
  (11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม 
ขอ (๑) - (๑0) หรือเปนแบบผสมก็ได 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริง ๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost) เวลา 
(Time) เปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
 7.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 7.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 


