
ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมนิผล 

  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
 เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้คะแนนตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้ 
          1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศำสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงำน 5 คะแนน 
   (9)  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงกำร  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2 แนว... 
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  1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเดน็การพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั (10) 
    3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ ์ (5) 
    3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร ์ (5) 
    3.8 แผนงำน (5) 
    3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 
    3.10 ผลผลติ/โครงกำร (5) 

รวมคะแนน 100 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.3 แนวทาง... 
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  1.3 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น 
เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง กำร
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชำกร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และช่วง
อำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข  
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำร
ไฟฟ้ำ กำรประปำ  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำรปศุ
สัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
แรงงำน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ 
ประเพณีและงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น สินค้ำพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือ
กำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 

(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใช้ 
ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(1)  

/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
ควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริม
อำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มต่ำงๆ สภำพ
ทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ 
กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกำร
พัฒนำ 

(2)  

(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก ำ ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพื้นที่ มีกำร
น ำเสนอปัญหำ ค้นหำสำเหตุของปัญหำหรือสมมติฐำนของปัญหำ แนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหำ 

(2)  

(8) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรประเมินผล
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ และกำรประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำน
ท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชำรัฐ              แผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   และ 
Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ           แผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   และ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล      
หลักประชำรัฐ  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงำน 
 
 
 
 
3.9 ควำมเช่ือมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงกำร 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส
และศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งท่ีจะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ควำมมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของพื้นที่
จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำยใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนท่ีเกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด             ค่ำ
เป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(5) 
 
 
 

 

ควำมเช่ือมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงกำรที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำ
โครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีอย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 

/2.การติดตาม... 
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 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
                    2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
  2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  10 คะแนน 
  2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน 
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศำสตร์และแผนงำน  10 คะแนน 
  2.5 โครงกำรพัฒนำ  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร  5 คะแนน 
   (2)  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร  5 คะแนน 
   (3)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชำติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)  5 คะแนน 
   (10)  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน 
   (11)  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.2 แนว... 
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     2.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/2.3 แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 
5. โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) 
    5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 
    5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชำติ   

(5) 

    5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภำยใต้หลักประชำรัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)   (5) 
    5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  (5) 
    5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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                2.3 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ( ใ ช้กำรวิ เ ครำะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำร
วิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิงปริมำณ 
เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ำ
เป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้
ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ ำนวนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ 
สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรใน
เชิงปริมำณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำ
เทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพื่อวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ที่
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีนั้นๆ  ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่และ
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร 
สำมำรถใช้กำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสทิธผิล 
(Effectiveness)  ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรใน
เชิงคุณภำพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำร
จัดท ำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยใ ช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำ
กำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ท่ีเกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ควำมชัดเจนของช่ือ
โครงกำร 
 
 
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงกำร 
 
 
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร )  มีควำม
ชั ด เ จ น น ำ ไ ป สู่ ก ำ ร ตั้ ง
งบประมำณได้ถูกต้อง 
 
 
5 . 4  โ ค ร ง ก ำ ร มี ค ว ำม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศำสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิต
ของโครงกำร )  มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 6  โ ค ร ง ก ำ ร มี ค ว ำม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดไว้ ช่ือโครงกำรมีควำม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล 
วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5) 
 

 

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้อง
ชัดเจน  สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร  กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิต
อย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย  พื้นที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท ำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5) 
 

 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) กำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน็
เป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพ
กำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (2) กำร
พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลือ่มล้ ำทำงสงัคม (4)  กำรรองรับกำร
เช่ือมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภำพ 

(5) 
 

 

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท ำน้อย ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้ำ
เ ชิ งนวั ต ก ร รม  ( 2 )  เ ปลี่ ย นจ ำกกำ รขั บ เคลื่ อ นประ เทศด้ วย
ภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้น
ภำคบริกำรมำกข้ึน รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิด 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 
 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 

สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ 
แล้วต่อยอดควำมได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบเช่นด้ำนเกษตร
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็น
โครงกำรเช่ือมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้
ก ำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
 
 

(5) 
 

 

5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนหรื อกำร
เสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชน
ด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ 
เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วย
กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมำณ มีควำม
สอดคล้องกับเป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร)   
 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 ประกำรในกำร
จัดท ำโครงกำรได้แก่  (1) ควำมประหยัด  (Economy) (2) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ควำมยุติธรรม (Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีกำรประมำณกำร
ร ำค ำถู กต้ อ งตำมหลั ก
วิธีกำรงบประมำณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น 
มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รำยจ่ำยพัฒนำท่ีปรำกฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดผลงำน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ 
กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำกผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์
ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุด 
และสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
                    การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก ำหนดว่ำ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว  และต้องปิดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี และ ข้อ 
29 (3) ก ำหนดว่ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสอง
ครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติ รูปภำพ กรำฟ ข้อมูลต่ำง ๆ จำก 
  3.1 ใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (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) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS  
    (6) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบตำม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  3.2 เชิงปริมำณ (Quantity) คุณภำพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่ำใช้จ่ำย (Cost) เวลำ  
(Time) เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ 
  3.3 ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร 
  3.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  3.5 ผลกระทบ (Impact) 

/4. ข้อเสนอแนะ… 
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                   4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
   (เช่น จะท ำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่ำงไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................ .................................... 
  4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
    (รวมถึงองค์ประกอบส ำคัญของข้อมูลเพื่อน ำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    .......................................................................................................... ......................................... 
    ................................................................................................................... ............................... 
   


