
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  
2.ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 

 3.ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
4.ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5)  

 5.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปาโทรศัพท์ ฯลฯ 
6.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

 
 

7.ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8.การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 
 

(5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1.การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ SDGs(Bottom-up/Top-
Down) 

20 
(5) 

 

 2.การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5)  

 3.การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4.การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5)  

 5.การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis/Global Demand 
และ Trend Analysis หรืออ่ืน ๆ 

(5)  

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
หรือฉบับท่ี 13 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  



3.3 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.4ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5)  

3.5ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ที่จัดทำข้ึนแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(5)  

3.7วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง

วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และ
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ 
ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วใน
อนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)  

3.9เป้าประสงค์ของ
แต่ประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่นคืออะไร 

(5)  

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะ
พัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

(5)  

3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน
ตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณ
ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร 
ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์
รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจาก
ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
กันอย่างเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5)  

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

1.การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการ
ให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เทคนิค Demand (Demand Analysis/Global 
Demand หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการ
เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

 

 2.การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินผลสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะ
เกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน 
ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

2.ประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1.การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ
ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และ
อำนาจที่ได้กำหนดไว้ 

10 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิด
จาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย
รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 
 

(5)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1.การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

10 
(5) 

 

 2.การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์
ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัด
ความสุขที่ประชาชนได้ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง 
ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

4.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1.การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยเทคนิคการิเคราะห์ Demand (Demand 
Analysis/Global Demand/Trend หลักการบูร
ณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยนำไปจัดทำ
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

 

 2.การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น
รูปธรรม 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
5.1ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1.โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ 
2.โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ขัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะ
ดำเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)  

5.3เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ
ประมาณการาคาในช่องของ “งบประมาณ” 
 

(5)  



5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

1.มีการประมาณราคาในโครงการการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา
สอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณราคาที่เกิด
จากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2.งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล 
(Effectveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบ
ได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5)  

5.5มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Perfromance 
Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความ
พึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ
ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่า
จะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/
แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง ความยาว ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

(5)  
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.6 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

6.โครงการพัฒนา
นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรมครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

35 
(5) 

 

6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 
 
 

(5)  

 
 
 
 
 
 



9 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

6.3 โครงการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนำไป
จัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายด้าน
การบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.4 โครงการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไป
จัดงบประมาณ
รายจ่าย
เกี่ยวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไวเ 

(5)  

6.5 โครงการ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิน่ที่นำไป
จัดทำ
งบประมาณ
รายจ่าย
เกี่ยวกับด้าน
การศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบปราณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
6.6 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบปะมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการบริหารจัดการ
น้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือ
การบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่า และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุก 
           โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 2.แบบบัตรคะแนน (Scorecard Mode) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan&Norton 
 3.แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 4.แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 5.แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 6.แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving 
Method 
 7.แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
 8.แบบประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
 9.แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 10.แบบการประเมินตนเอง (Solf-assessment Model) และ 
 11.แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10)  
     3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
     3.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
     3.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators) : KPls) 
     3.5 ผลกระทบ (Impact) 
4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



    4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้นไป) 
    4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพ่ือนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)         


