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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
การบริหารงานที่ประสบความสาเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการนานวัตกรรม (Innovation) และ
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การติดตาม
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสาเร็จของงาน อันจะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน (Planning) การนาแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดาเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
2) ติดตามประเมิ น ผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลตาแกะ เป็ น การประเมินผลการดาเนินงานในแต่ล ะยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ออกแบบสารวจความพึงพอใจ ของประชาชน
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ มีผลสาเร็จมาก
น้อย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ
1) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และขั้นตอนการดาเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กากับตัวชี้วัด
2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปีและเพิ่มเติม
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ทั้ง นี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตาแกะ จะน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการ มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญ
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
1. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ
1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
1.2 แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)
และ ตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็น
ที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด (Indicators)
กรอบตัวแปร (Attributes)
(Standard Criteria)
สัมฤทธิผลและการบรรลุ
ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลต่างระหว่างจานวนโครงการที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
แล้วเสร็จกับจานวนโครงการ
ทั้งหมด
การสนองตอบความต้องการของ
ระดับความพึงพอใจ
สัดส่วนของประชาชน
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
ก่อน หน้าที่แผนพัฒนาจะดา เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อ
การติดตาม และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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ระบบติดตามและ
ประเมินผลแผน

ระบบงบประมาณ

ระบบการจัดทาแผน

ปัจจัยนาเข้า
-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-งบประมาณรายจ่าย
-บุคลากร
-ทรัพยากรอื่นๆ

ระบบการเมือง

ระบบสังคม/ท้องถิ่น

กระบวนการ
-การใช้ทรัพยากร
-การดาเนินการตามแผน
-การบริหารแผน

ผลผลิต
-ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม

ระบบติดตาม (Monitoring)
-Input Monitoring
-Performance Monitoring

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ์
-ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย

ระบบประเมินผล (Evaluation)
-ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลตาแกะ ได้ จั ดบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ อานวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสาเร็จได้ทันทีเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ
ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและดาเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ
ได้วางแผนดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ด้าน
1. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
- ส่ งเสริมและพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุ ก
ระดับให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
- ส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศาสนสถาน อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
2. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ ไ ด้ - ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน
ระบบระบายน้า
มาตรฐาน
- จั ด ให้ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ขยายเขตไฟฟ้ า ตามสภาพพื้ น ที่ ใ ห้
ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตาบล
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ บริหารจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
4. พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเอาชนะ - ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งงานสร้ า งอาชีพ ให้ กั บ ประชาชนใน
ความยากจน
ท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
- ส่ งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่ งเสริม สิ นค้า
OTOP
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ด้าน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
5. พั ฒ นาการกี ฬ าสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุก
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ า สถานที่
นันทนาการ
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
เสริมสร้างสันติสุข
ทรัพย์สินของประชาชน
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทาแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคานึงถึงหลักประชารัฐผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาคัญ ในส่วนของ การนาแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า
การดาเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามแผนการดาเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ ได้ติดตามประเมินผล
การดาเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจาทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่
ในขั้นตอนใด เป็นไปตาม แผนการดาเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทารายงานเสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไ ขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการนาแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถ
อานวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3ยุทธศาสตร์ 60 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
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิ จ ารณาการติด ตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์เ พื่อ ความสอดคล้อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วประเด็
นท้องถิน่นการพิจารณา
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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4. แนวทางเบื้ อ งต้ น ในการให้ ค ะแนนแนวทางการพิ จารณาการติ ดตามและประเมิ น ผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็
นการกรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนนที่
ขององค์
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม

พิจารณา
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้า นกายภาพ เช่ น ที่ ตั้ง ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/
ตาบล ลัก ษณะลัก ษณะภูมิประเทศ ลัก ษณะภูมิอากาศ ลัก ษณะ
ของดิน ลัก ษณะของแหล่งน้า ลัก ษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

20
(3)

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อ มูลเกี่ ย วกั บสภาพทางสัง คม เช่น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

(2)

(4) ข้อมูลเกี่ ย วกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(2)

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูล เกี่ ย วกั บศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถื อ
ศาสนา ประเพณี และงานประจาปี ภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ น ภาษาถิ่ น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ า ป่ า ไม้ ภู เ ขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้อ งถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ก ระบวนการร่วมคิด
ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว ม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ ปัญหาสาหรับ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สภาวการณ์และ (1) การวิ เ คราะห์ ที่ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ศักยภาพ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

20
5
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ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
พิจารณา
2. การวิเคราะห์ (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
3
สภาวการณ์และ บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ศักยภาพ (ต่อ) ท้องถิ่น
(3) การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า นแรงงาน การศึ ก ษา
3
สาธารณสุ ข ความยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น
(4) การวิเคราะห์ท างเศรษฐกิจ ข้อมูล ด้านรายได้ครั วเรือ น
3
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่ม ต่า งๆ สภาพทางเศรษฐกิ จและความเป็น อยู่ทั่ วไป
เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
3
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการ
3
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
3.1 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(10)
ขององค์กร
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
ปกครองส่วน
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่ อมโยง
ท้องถิ่น
หลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
10
ขององค์กร
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
ปกครองส่วน
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่นในเขต
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
10
จังหวัด
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรั ฐบาล หลั กประชารั ฐ แผนยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และ Thailand 4.0
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ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
พิจารณา
3. ยุ ท ธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
5
(ต่อ)
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งการจะเป็ น หรื อ บรรลุ ถึ ง อนาคตอย่ า งชั ด เจน
3.4 วิสัยทัศน์
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้ เ ห็ น ช่ อ งทาง วิ ธี ก าร ภารกิ จ หรื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งท าตาม
5
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การ
บรรลุวิ สั ยทั ศ น์ หรื อแสดงให้ เห็ น ถึงความชั ดเจนในสิ่งที่ จ ะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
5
ของแต่ละ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุ วิสัย ทัศน์ ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งเกิ ดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

5

3.8 แผนงาน

แผนงานหรื อจุด มุ่งหมายเพื่ อการพั ฒนาในอนาคต กาหนด
จุ ด มุ่ ง หมายในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จาก
เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

5

ความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์ รวมที่นาไปสู่การพั ฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิ ต /โครงการจากแผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

5

100

คะแนนที่
ได้
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5. แนวทางการพิจ ารณาการติดตามและประเมิน ผลโครงการเพื่ อความสอดคล้อ ง
แผนพัฒนาท้อ งถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
5
5
100
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
1.การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สถานการณ์การ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand
พัฒนา
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศัก ยภาพด้า นเศรษฐกิจ, ด้า น
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การ
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิง
ประเมินผลการ ปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
นาแผนพัฒนา ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่
ท้องถิ่นไป
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติในเชิง
ด าเนิ น การได้ มี จ านวนเท่ า ไหร่ สามารถอธิ บ ายได้ ต ามหลั ก
ปริมาณ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การ
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
ประเมินผลการ นาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม
นาแผนพัฒนา งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นไป
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
ปฏิบัติในเชิง
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
คุณภาพ
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ห รื อ ไ ม่ ซึ่ ง เ ป็ น ไปต าม หลั ก ปร ะสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนิ น การ รวมถึ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ ส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงาน
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การ กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
พัฒนา
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ

คะแนน
เต็ม
10

10

10

10
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ประเด็นการ
พิจารณา

5. โครงการ
พัฒนา
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ
5.2 กาหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ
5.3 เป้าหมาย
ผลผลิตโครงการ
มีความชัดเจน
นาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ 20
ปี
5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารด าเนิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่ อ ยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตเป็ น ทิ ศ ทางที่ ต้ อ งไปให้ ถึ ง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้ นที่ดาเนินงาน และ
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้ อ งกั บ (1) ความมั่ น คง (2) การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่ งขั น (3) การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 โดย (1) ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลัก การนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
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(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมี โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ความสอดคล้อง เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
กับ Thailand ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการ
4.0
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลีย่ นจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการทีเ่ ติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์
ท้ อ งถิ่ น เสมื อ นหนึ่ ง การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ซึ่ ง ไม่
จังหวัด
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ย งที่
5.8 โครงการ
ประชาชนดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อ
แก้ไขปัญหา
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยากจน
ความยั่ งยื น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ จ ะให้ ท้ อ งถิ่ น มี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง
หรือการ
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เสริมสร้างให้
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการ
ในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้าในการพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
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5.10 มีการ
ประมาณ
การราคา
ถูกต้อง
ตามหลัก
วิธีการ
งบประมา
ณ
5.11 มีการ
กาหนด
ตัวชี้วัด
(KPI) และ
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสง
ค์และผลที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
5.12 ผลที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
สอดคล้อง
กับ
วัตถุประสง
ค์
รวม
คะแนน
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คะแน คะแน
นเต็ม นที่ได้

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

5

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อย
ละ การก าหนดอั น เกิ ด จากผลของวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

5

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้อ งกั บ วัต ถุป ระสงค์ ที่ตั้ งไว้ การได้ ผ ลหรือ ผลที่ เกิ ดขึ้ นจะต้อ งเท่า กั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1)
มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (2)
วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5

100

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ จาก
7.1 ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
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(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) 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) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
7.5 ผลกระทบ (Impact)

