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  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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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 2. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อ มูลสภาพทั่ ว ไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

(2)  

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

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล เ พ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การะประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ต ร ว จ ส อบ  ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ยช น์  ร่ ว มแ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่ อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การให้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W- Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat     
(อุปสรรค์) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 
2560 เช่น  สรุ ปสถานการณ์กา รพัฒนา  การตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 - 2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่ อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  และ
Thailiand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
ค ส ช .  แ ล ะ  น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ             
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์  ซึ่ งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกสาและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้ าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.8 แผนงาน  
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหนมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ ง อันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เ พ่ือน าไปสู่ การจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
         ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(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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 4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ    
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครอ งส่ วน ท้อ งถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถ่ิน  
ส่ีปีไปปฏิบตัิใน       
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามรถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถท่ีอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ส่ีปีไปปฏิบตัิใน 
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ไ ด้ตามวั ตถุประสงค์ หรื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตา มหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีมีพื้นที่ติดต่อกัน 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ต่อ) 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชา
รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)  

  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์  
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3)  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว  

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา(ต่อ)  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (6 )  การบริหารราชการแผ่น ดิน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อด้วย เทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จั ยและพัฒนาแล้ ว ต่อยอดความ ไ ด้ เปรี ยบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด า เนินการเองหรือร่วมด า เนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)
(LSEP) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)  ความยุติ ธรรม (Equity)  (5)  ความโปร่ ง ใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)     
ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  (effectiveness)ใ ช้ บ อ ก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจการก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
ที่ตั้ ง ไว้  การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้       
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินการอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่ สุ ดและสามารถปฏิบั ติ ได้         
(4) เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง      
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนน รวมคะแนนการประเมิน 
1 
 

2 
3 

 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3.4 วิสัยทัศน ์
3.5 กลยุทธ ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
3.8 แผนงาน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

20 
 

15 
 

10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

17.64 
 

13.23 
 

8.64 
8.73 
8.64 
3.72 
3.72 
4.00 
3.64 
3.91 
3.82 
3.72 

 รวม 100 83.41 
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สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 
แผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
ที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนน รวมคะแนนการประเมิน 
1 
2 
3 
4 
5 

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจน น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

10 
10 
10 
10 

 
5 
5 
5 
 

5 
5 
 

5 
5 
5 
 

5 
 

5 
5 
 

5 

8.91 
8.45 
7.91 
8.45 

 
4.55 
4.45 
4.27 

 
3.55 
3.55 

 
3.45 
3.82 
3.73 

 
3.91 

 
4.18 
4.18 

 
3.82 

 รวม 100 81.18 
 
 
 
 
 
 


