
ภาคผนวกภาคผนวก  
 

ก.รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ข. การประเมินคุณภาพของแผน 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของท้องถิ่นโดยตนเอง  

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีแล้ว  

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสุนนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

√  

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาสามปี 
1. มีการรวบรวมข้อมูล และปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  √  
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  √  
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

√  

4. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  

√  

5. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

6. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
7. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
8. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา √  
9. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี √  
11. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี √  
12. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี √  
13. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหรือไม่ √  
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ค. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 

   เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ 
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 

   1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
   1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
   1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
    (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
    (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
    (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
    (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
    (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
    (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
    (8) แผนงาน 5 คะแนน 
    (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
    (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ป ีประกอบด้วย 

   2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
   2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
   2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
   2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
   2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
         5 คะแนน 
    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 

    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
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    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
         ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
           จะได้รับ 5 คะแนน 
    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน คะแนนรวม 100  
           คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 
           ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 

     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์  (5) 
     3.5 กลยุทธ์  (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
     3.8 แผนงาน  (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5) 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวมคะแนน  (100) 
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  4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่ ว ไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(20) 
3 

(19) 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ์ฯลฯ 

2 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ  

2 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด า เนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ร่ ว ม คิ ด  ร่ ว ม ท้ า  ร่ ว ม ตั ด สิ น ใ จ  
ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

3 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(15) 
2 

(15) 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ 
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และT-Threat (อุปสรรค) 

2 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพ้ืนที่ มีการน้าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์  
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 
 
 

1 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

1 1 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น และ เชื่ อม โ ยงหลั กประชา  รั ฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

57 
(8) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10) (8) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) (8) 

3.4 วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัด เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เ ป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน 
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท้า
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (4) 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น า ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4) 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ
ที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 91 
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  5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
           และสังคมแห่งชาติ  

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
           มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน  100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตาม และประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

10 8 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 2) วิเคราะห์
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 8 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 
 

10 8 
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4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 
 

10 8 

5. โครงการพัฒนา 
ประกอบด้วย  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ 
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 

56 
(5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5) (5) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด า เนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน 
เริ่ มต้นในช่ว ง เวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสั งคม (5)  การสร้ าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) (4) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4) 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย  
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิ ท ย า ก า ร  ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  น วั ต ก ร ร ม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) (4) 
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5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  

โคร งการ พัฒนาท้ องถิ่ น มี ค ว ามส อดคล้ อ งกั บ 
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

(5) (4) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียง
ที่ประชาชนด า เนินการเองหรือร่ วมด า เนินการ  
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ 
ที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้ เกิดความยั่ งยืน ซึ่ งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน า ไปตั้ ง งบประมาณรายจ่ ายในข้อบัญญัติ 
ญัตติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา 
ทีป่รากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) (5) 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ที่ สามารถวัดได้ (measurable)  
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้ งไว้  การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ 
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่ งที่ ต้ องการด า เนินงานอย่ างชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)  
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 88 
 
 


