
คะแนน

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5

5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3

5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ป)ี 3

5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4

5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5

5.8 มีงบประมาณทีผ่่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3

5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5

5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 5

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4

5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5

5.13 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5

5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3

100

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

รวม 

ประเดน็การพิจารณา 



คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้

1. สรุปสถานการณ์การ 10

พัฒนา การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ป็นองค์กรหลักใน

การพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคทีอ่าจ

ส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นทีต้่องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 

และTThreat (อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจ

จากสภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก

เพือ่ให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ

กิจการสาธารณะ

2. การประเมนิผลการ การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 10

น าแผนพัฒนาสามปีไป การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป

ปฏิบัตใินเชงิปริมาณ ตามทีต้ั่งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนทีด่ าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด

ไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ

อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น

ตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ด้ก าหนดไว้

3. การประเมนิผลการ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 10

น าแผนพัฒนาสามปีไป เทคนิคต่างๆ มาใช้เพือ่วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ 

ปฏิบัตใินเชงิคุณภาพ ทีด่ าเนินการในพืน้ทีน่ั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ

เป็นไปตามอ านาจหน้าทีห่รือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ

ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร

สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่รรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมา

ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

4. แนวทางการพัฒนา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 10

และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ

(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีพืน้ทีติ่ดต่อกัน

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์



คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้

5.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 5

โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพือ่ให้การพัฒนาบรรลุ

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้ ชื่อโครงการ

มีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร

ในอนาคต

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 5

สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5.3 จ านวนวัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ 5

มีความเหมาะสมกับ เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล

โครงการ ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงทีต้่องการด าเนินงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล

สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5.4 เป้าหมาย สภาพทีอ่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางทีต้่องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 5

(ผลผลิตของโครงการ) ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต

มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ทีด่ าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน

งบประมาณได้ถูกต้อง อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและ

จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย

กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

5.5 เป้าหมาย การก าหนดเป้าหมายเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี 3

(ผลผลิตของโครงการ) เพือ่ให้เกิดการพัฒนาทัง้เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ

มีความสอดคล้องต่อเนื่อง (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)

กับระยะเวลาปี (3 ป)ี

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์



คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้

5.6 งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5ประการในการ 4

สอดคล้องกับเป้าหมาย จัดท าโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy)  2) ความมี

(ผลผลิตของโครงการ) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)

5.7 มีการประมาณการ การประมาณการาคาเพือ่การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 5

ราคาถูกต้องตามหลัก ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น

วิธีการงบประมาณ มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

5.8 มีงบประมาณทีผ่่านมา ต้องแสดงงบประมาณเพือ่การพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง 3

 3 ปีย้อนหลัง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าว

ตามความเป็นจริง เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการทีต้ั่งขึ้นเพือ่การพัฒนาในอนาคต

ทีก่ าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี

5.9 โครงการแต่ละ โครงการพัฒนาทีไ่ด้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทัง้ 3 ปี 5

โครงการครอบคลุม ทุกโครงการ

ระยะเวลา 3 ปี 

ทุกโครงการ

5.10 มีการก าหนด มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 5

ตัวชี้วัด ( KPI) และ ทีส่ามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้

และผลทีค่าดว่าจะได้รับ

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ ตัวชี้วัด (KPI) ทีก่ าหนดทีเ่กิดจากวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 4

ถูกต้องตามหลักของการ ก าหนดการวัดอันเป็นเคร่ืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดท าโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์



คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้

5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผลทีค่าดว่าจะได้รับทีเ่กิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ทีต่อบผลว่าด าเนินการได้ 5

สอดคล้องกับโครงการ ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการทีไ่ด้ต้ังไว้

5.13 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผลทีไ่ด้รับเป็นส่ิงทีเ่กิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 5

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต้ั่งไว้ การได้ผลหรือผลทีเ่กิดขึ้นจะต้อง

เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์

5.14 หน่วยงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ ผ.01 3

รับผิดชอบหลักสอดคล้อง จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการ

กับ แบบ ยท. 03 และ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ยท. 04

100รวมคะแนน
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