
ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เป็นแบบ
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย  
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยทุธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั 5 

คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กกปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 
4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 
 
 

 

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

(2)  

5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 
 

 

6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(2) 
 

 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 
 

 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป 
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 
 

 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

(1) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครอง ส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีและThailand 4.0 

(10)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่การจัดท้า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน้าไปสู่
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวน
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

10  



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5 .6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสงัคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มัง่คั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยดึคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 
ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวทิยาการ ความคดิ 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
5 .11 มีการก า ห ด 
ตัวชี้วัด( KPI)และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมคีวามสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

60 
(5) 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ ดว้ยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งนา้) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่ 
สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิง่ 
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค ์
ควรค านึงถงึ (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วดัและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งทีต่้องการด าเนินงานอยา่งชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทัง้การอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมลูต่าง ๆ จาก 
7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 

Model ของKaplan & Norton 
(3) แบบมุง่วัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Performance Measurement 

System(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัตงิานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ 

Problem-Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมสี่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอื่น ๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ

ตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จรงิ ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 

เวลา(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชนอ์ย่างไร 
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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