
สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 
 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา 
ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

 

 2.ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน
ขอมลูเกี่ยวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและ
จํานวนประชากร ฯลฯ 
 

(2)  

 3.ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ 
 

(2)  

 4.ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศพัท ฯลฯ 
 

(2)  

 5.ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เชน 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจํา ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
 

(2)  

 6.ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เชน 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ  
 

(2)  

 7.ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้าํ ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2)  

 8.การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 
 

(2)  



 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
 9.การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ

การดาํเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารอืแลกเปลี่ยนเรยีนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

1.การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

 2.การวิเคราะหการใชผังเมอืงรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่
เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1)  

 3.การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
การศกึษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(2)  

 4.การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(2)  

 5.การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2)  

 6.ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
 7.สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ

ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาํเสนอปญหา คนหา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 
 

(2)  

 8.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ 
และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การ
ประเมินผลการนาํแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 
 

(1)  

 9.ผลที่ไดรบัจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2561 เชน ผลที่ไดรบั/ผลที่สําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ี
ผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 
 

(1)  

3.ยุทธศาสตร 
3.1ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและThailand 4.0 
 

65 
(10) 

 

3.2ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0 
 

(10)  

 
 
 
 



ประเด็
นการ

พิจารณ
า 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะ
แน
น

เต็ม 

คะ
แน
นที่
ได 

3.3 
ยุทธศา
สตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป และ Thailand 4.0 
 

(10)  

3.4
วิสัยทัศ
น 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 

(5)  

3.5 กล
ยุทธ 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทศันน้ัน 
 

(5)  

3.6
เปาปร
ะสงค
ของแต
ประเด็
นกล
ยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะ
เกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหชัดเจน 
 

(5)  

3.7
จุดยืน
ทาง
ยุทธศา
สตร 
(Positi
oning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุวิสัยทศันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ที่จะนําไปสูผลสาํเร็จทาง
ยุทธศาสตร 
 

(5)  

3.8
แผนงา
น 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสู
การจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลาว 
 

(5)  

 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
แผนยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

3.10 ผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปน
โครงการที่เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
อยางถูกตองและครบถวน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาอยางนอยตอง
ประกอบดวยวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2.ประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1.การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คอืผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนทีไ่มสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีที่ไดกําหนดไว 
2.วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระบท (lmpact)  
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นท่ีนั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ
มาดําเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน 
2.วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ(Qualitative) 
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4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จนนาํไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)Glbal 
Demand/Trend หรือนําหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมี
พื้นท่ีติดตอกัน 
2.วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency 
Economy Plan:LSEP) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.โครงการพัฒนา 
5.1ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดาํเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตอง
ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวน
เทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดชงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน(3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน(4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12โดย(1)ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง(2)ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา(3)ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 

(5)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
 (5)ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาวภายใตแนวทางการพัฒนา (1) 
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2.การพัฒนาศกัยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม(4)การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม(6)การบรหิารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอยได
มาก เชน (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
(3)เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวย
วิทยากร ความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสมารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถ่ินแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ 

(5)  

 
 
 
 



 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

 เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

  

5.8โครงการ
แกไขปญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสรางให
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนนิการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนนิการเปนโครงการตอยอดและขยายไดเปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5)  

5.9งบประมาณ 
มีความ
สอดคลองกับ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก(1)ความประหยัด(Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส(Transparency) 

(5)  

5.10มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกตอง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาด
เคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณ
รายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพฒันาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่น ๆ 

(5)  

5.11มีการ
กําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
และผลที่คาดวา
จะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Preformance Indicator:KPI)ที่
สามารถวัดได (measurable)ใชบอกประสิทธิผล(effectiveness)ใชบอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ไดเชน การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
รอยละและการกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งท่ีไดรับ
(การคาดการณคาดวาจะไดรบั) 

(5)  

 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไดจริงจากการดาํเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไวการไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคาํนึงถึง(1)มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดาํเนินงานตามโครงการ
(2)วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3)ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4)เปน
เหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง(5)สงผลตอ
การบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
3.สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ขอ 30 (5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559และเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  กําหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป และขอ 29 (3) กําหนดวาใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  
        โดยใชแบบสาํหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
 1.แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 2.แบบบัตรคะแนน (Scorecard Mode) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan&Norton 
 3.แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
 4.แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 5.แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 6.แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรยีนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving 
Method 



 7.แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
 8.แบบประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
 9.แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
 10.แบบการประเมินตนเอง (Solf-assessment Model) และ 
 11.แบบอ่ืน ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (1)-(10)  
     3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) 
เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 
     3.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
     3.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators) : KPls) 
     3.5 ผลกระทบ (Impact) 
4.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต 
    4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตนไป) 
    4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)         


