


ผลคะแนน

การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร / โครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลตำบลโคกกรวด 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 

ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกกรวด ครั้งท่ี 1/2565 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2565  ณ หองประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ช้ัน 2 
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แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  กำหนดให คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหคะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร/โครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นให
แลวเสร็จภายในเกาสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแลวแตกรณี นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำป (ดำเนินการเฉพาะเม่ือมีการประกาศใชงบประมาณรายจายประจำปเทานั้น) เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลโคกกรวด ประกาศใชเม่ือวันท่ี  15  กันยายน  2565 
 

แนวทางการดำเนินการอ่ืน ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
1. หลักเกณฑการใหคะแนนท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณา คือ 

1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
- ขอท่ีกำหนดใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ควรใหคะแนน 10-9-8-7-6 
- ขอที่กำหนดใหคะแนนเต็ม  5  คะแนน  ควรใหคะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-
3.50-3.0 

2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
- ขอท่ีกำหนดใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ควรใหคะแนน 10-9-8-7-6 
- ขอที่กำหนดใหคะแนนเต็ม  5  คะแนน  ควรใหคะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-
3.50-3.0 

3) กำหนดหลักเกณฑการใหคะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
กำหนดข้ึนเอง ท้ังนี้ ตองใหสอดคลองกับหลักเกณฑคะแนนท่ียึดโยงอยางต่ำรอยละ 80 ท่ีจะตองไดมากกวาและ
นอยกวาดวย/ตองไมกำหนดเมื่อผลรวมแลวเกณฑต่ำสุดคือ 80 คะแนน หรือรอยละ 80 เกณฑที่กำหนดไวตอง
ไมนอยกวา 80 คะแนน หรือมีนอยกวารอยละ 80 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นจะตองใหคะแนนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) แตถาเมื่อประเมินผลเปนคะแนนแลว ผลต่ำกวา
รอยละ 80 ก็ตองยืนยันคะแนนตามท่ีเปนจริง 

3. เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประชุมและดำเนินการใหคะแนน   
เสร็จสิ้นแลวใหจัดทำเปนประกาศผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นและผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอใหผูบริหารทองถิ่นลงนามประกาศ ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบ โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นลงนาม พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น อำเภอ 
และจังหวัด ทราบดวย 

4.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงประกาศผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร    
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นและผลการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของทราบดวย รวมท้ังแจงใหคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น สำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของตนเองไดทราบดวย และลงเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

 
 

กลุมงานแผนพัฒนาทองถิ่น กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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1.  การติดตามตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

  แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพทั ่วไป
และข อม ูลพ ื ้นฐาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ  
(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร  เชน  ขอมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร  และชวงอายุและจำนวนประชากร 

20 
(5) 
 
 
 

 
(4.89) 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  
(4) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5) 
 

(4.78) 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 
(6) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) (4.67) 

(7) ขอมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื ่อการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ ่นหรือการใชข อมูล จปฐ.  ขอมูลการมีส วนรวมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมทองถ่ิน  โดยใชกระบวนการ
รวมคิด  รวมทำ  รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ  รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือแกปญหา
สำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหจาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(5) 
 

(4.78) 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ SGDs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

 
(4.67) 

(2) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  
เปนตน 

(5) (4.78) 

 
 
 
 
 



 

3 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ) 

(3) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(5) (4.89) 

(5) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต  ทิศทางแนวโนมที่จะ
เกิดขึ ้นหรือผลที ่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนาทองถิ ่น โดยใชการ
ว ิเคราะหทางเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend Analysis  หรืออ่ืน ๆ 

(5) (4.89) 

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรชาติ  
20  ป (พ.ศ.2561 
– 2580) 
 

 
3 .2  แผนพ ัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี 12 
หรือฉบับท่ี 13 
 
3.3 เปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development  
Goals : SGDs) 
3.4 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 
3.5 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
จังหวัด 
 
3.6 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
การกำหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 20 ป  ที่สอดคลอง
กับการพัฒนาทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น  ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป  และประเด็นยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

60 
(5) 

 
(4.67) 

การกำหนดและวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามประเด็นยุทธศาสตรหรือหมุดหมาย  หรือประเด็กยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(5) (4.78) 

การกำหนดและการวิเคราะหเปาหมาย/เปาประสงค SGDs ท่ี
สอดคลองกับการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นตาม
เปาหมาย/เปาประสงค  SGDs  และประเด็นยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

(5) 
 

(4.89) 

การกำหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด 

(5) 
 

(4.78) 

การกำหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นที ่มีความสอดคลองหรือเชื ่อมโยงกับองคกรปกครองสง
ทองถิ่นในเขตจังหวัด  ท่ีจัดทำขึ้นแบบการมีสวนรวมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 
 

(4.78) 

การกำหนดและการวิเคราะหสอดคลองกับสภาพทั่วไปและขอมูล
พื ้นฐาน  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ส ิ ่งแวดลอมของทองถ่ิน  
ประเด็นปญหาการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
สภาพพื ้นที ่จริงและเปนไปตามหนาที ่และอำนาจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีการกำหนดยุทธศาสตรที ่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนท่ีกำหนดไว 

(5) (4.67) 

 
 
 



 

4 
  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

    
3. ยุทธศาสตร 
(ตอ) 
3.7 วิสัยทัศน 
 
 
3.8 กลยุทธ 
 
 
 
 
 
3.9 เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
 
3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
 
3.11 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.12 ความ
เช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะหวิสัยทัศน  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคต
อยางชัดเจน  สอดคลองกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  และศักยภาพท่ี
เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

(5) 
 
 

(5) 

การกำหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ  ภารกิจ
หรือสิ ่งที ่ต องทำตามหนาที ่และอำนาจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน  หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที ่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั ้น  จากประเด็น
คำถามที่สำคัญวา  ปจจุบันเรายืนอยู  ณ  จุดใด  หรือปจจุบันเรา
กำลังทำอะไรอยูแลวในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 
 
 

(4.89) 

การกำหนดและการวิเคราะหเปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธและยุทธศาสตรที ่จะ
เกิดขึ้น มุงหมายสิ่งใดที่ชัดเจน  โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
เปาประสงคใด  จะทำสิ่งใด  เปาหมายการพัฒนาทองถ่ินคืออะไร 

(5) 
 

(4.56) 

การกำหนดและการวิเคราะหจุดยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง  ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  สิ่งที่เปนจริงหรือมี
อยูจริงคืออะไรท่ีจะพัฒนาใหเกิดผลสำเร็จได 

(5) 
 

(4.89) 

การกำหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงการจำแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น  เปนการ
วางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให
ถูกตองและสอดคลองกับโครงการพัฒนาทองถิ ่นที ่เกิดขึ ้น  ซึ่ง
สอดคลองกับวิสัยทัศนที่กำหนดไวแผนงานอาจจะแสดงใหเห็นวา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร  งานของเราคืออะไร  
ถูกตองตามแผนงานหรือไม 

(5) 
 
 
 

(4.56) 

การกำหนดและการวิเคราะหความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีมาจากยุทธศาสตรทุกระดับ  ไดแก  ยุทธศาสตรชาติ  
20  ป (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี 12 หรือฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงอยางไรเพื่อใหการพัฒนา
ทองถ่ินสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับมหภาค 

(5) 
 

(4.78) 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100 95.55 
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2.  การติดตามตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

  แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินผล โครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.การสรุปสถานการณการ
พัฒนา 

1) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนตองการให
ดำเนินการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนอง
ความต องการให โดยใช การว ิ เคราะห  เช ิงเทคนิค 
Demand (Demand analysis) Global demand  หรือ
อ ื ่น ๆ เป นว ิ เคราะห โครงการเพ ื ่อสอดคล องกับ
ยุทธศาสตรและวิส ัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

10 
(5) 
 
 
 
 

 
(4.89) 

2) การวิเคราะหผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต  ทิศทาง  
แนวโนมที่จะเกิดขึ ้นหรือผลที่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนา
ทองถิ่น  โดยใชการวิเคราะหเชิงเทคนิค Trend  หรือนำ
เ ท ค น ิ ค  Demand  (Demand analysis)  Global 
demand  หรืออื ่น ๆ  มาเชื ่อมตอเปนการวิเคราะห
โครงการเพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทศันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) (4.78) 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะหการควบคุมที่มีการใช
ตัวเลขตาง ๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ    
ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั ้งเปาหมายเอาไว
หรือไม  จำนวนที ่ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไว 
จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการได  สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 

10 
(5) 
 

 
(4.78) 

2) การกำหนดและวิเคราะหผลกระทบสิ ่งที ่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาทองถิ ่นที ่ดำเนินการในเชิง
ปร ิมาณ (Quantitative)  ท ี ่ เก ิดจาก (1) ได ม ีการ
วิเคราะหในเชิงปริมาณดวยรูปแบบของขอมูลตาง ๆ เชน 
กราฟ  สถิติ  เปนตน 

(5) (4.67) 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะหการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตาง ๆ 
มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
งานตาง ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหร ือไม และเป นไปตามหนาที ่และอำนาจ 
ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาทองถิ่น  
โครงการพัฒนา  ครุภัณฑ  วัสดุ การดำเนินการตาง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง  คงทน  ถาวร  สามารถใชการ
ไดตามวัตถุประสงคหรือไม  ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
( Effectiveness)  ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร ท ี ่ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ  รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานอื ่นได  และ
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

10 
(5) 

 
(4.78) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ (ตอ) 

2) การกำหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งกระทบ 
( Impact)  โครงการท ี ่ดำเน ินการในเช ิงค ุณภาพ 
(Qualitative) ท ี ่ เก ิดจากได ม ีการว ิ เคราะหในเชิง
คุณภาพ  การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขท่ี
ประชาชนไดรับในรูปแบบของขอมูลตาง ๆ เชน  กราฟ 
สถิติ  เปนตน 

(5) (4.56) 

4.  ย ุ ทธศาสตร   กลย ุทธ
แผนงานการพัฒนา 

1) การกำหนดและวิเคราะหกลยุทธที ่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรแผนงานและงานที่จะพัฒนาทองถิ่นซึ่งผาน
การวิเคราะหเพื ่อการพัฒนาทองถิ่นและเทคนิคการ
ว ิ เ ค ร า ะ ห   Demand (Demand Analysis) Global 
Demand/Trend  หลักการบูรณาการ (Integration) 
หรืออ่ืน ๆ โดยนำไปจัดทำเปนรูปโครงการพัฒนาท่ีเปน
รูปธรรม 

10 
(5) 

 
(4.78) 

2) การกำหนดและการวิเคราะหกลยุทธสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ ่น  นำไปสู การจัดทำ
โครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ  วัสดุในการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะท่ีเปนรูปธรรม 

(5) 
 
 

(4.67) 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู
การตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความวาโครงการท่ี
ดำเน ินการจ ัดทำบร ิการสาธารณะและก ิจกรรม
สาธารณะเพื ่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ี
กำหนดไว 
2) โครงการพัฒนาทองถิ ่นมีวัตถุประสงคสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่กำหนดไว  ข่ือ
โครงการมีความชัดเจนมุงเนนไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปน
การเฉพาะ  อานแลวเขาใจไดวาเปนการพัฒนาอะไร
หรือท่ีจะทำมันเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

25 
 

(5) 
 
 
 

 
 

(4.89) 

มีการกำหนดวัตถุประสงคของโครงการตองมีความ
ชัดเจน (clear  objective) ตอบสนองตอโครงการพัฒนา
ทองถิ่น  โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเปนมาของโครงการ  สอดคลองกับหลักการและ
เหตุผล  วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
มีความเปนไปไดชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะ
ดำเนินการเพ่ือสนับสนุน/สงเสริม  ฯลฯ 

(5) 
 

(4.89) 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนนิงาน  อธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ก็ใหระบุกลุมเปาหมาย
หลัก  เปาหมายรอง หรือกลุ มเปาหมายเด ียวกัน
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู การ
ประมาณการราคาในชอง  “งบประมาณ” 

(5) (4.78) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.4 มีการประมาณราคา
ถ ูกต องตามหล ักว ิ ธ ี การ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 มีการกำหนดตัวชี ้ วัด 
(KPI) และสอดคล  อ ง กั บ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 
 
 
 
 
 
 
5.6 ผลที ่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับโครงการและ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว   
 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาทองถิ ่นเพ่ือ
จ ัดทำบร ิการสาธารณะหร ือก ิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ ่นตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน  มีการประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  การประมาณราคาสอดคลองกับโครงการ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกตอง
ต ามหล ั กว ิ ช าทา งช  า งหล ั ก ขอ ง ร าคากลา งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  มีความโปรงใสในการกำหนดราคากลางและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษการประมาณการราคาที่เกิด
จากเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 
5 ประการในการจัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อม
ล้ำในการพัฒนาทองถิ่นนำไปสูความยุติธรรม  (Equity) 
และ (5) ความโปรงใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบ
ไดวัดไดพิสูจนไดวาเปนจริงในเวลาน้ัน 

(5) 
 
 
 

(4.89) 
 

ม ี ก า รกำหนดต ั วช ี ้ ว ั ดผลงาน  (Key Performance 
Indicators : KPI) ที ่สามารถได (Measurable) ใชบอก
ประส ิทธ ิผล (Effectiveness) ใช บอกประส ิทธ ิภาพ 
(Efficiency) ได  เชน การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร  อยละ   การกำหนดอ ัน เก ิ ดจากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดสิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) ตัวชี ้วัดที่แสดงใหเห็นวาจะดำเนินการใหเกิดผล
สำเร็จอยางไร หรือผลที่คาดวาจะไดรับอยางไร  ไมใชการ
กำหนด KPI เปนครึ่งหนึ่ง/แหงหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ
กวาง/ความยาว  ฯลฯ  

(5) 
 

(4.89) 

ผลที่ไดรับเปนสิ ่งที ่เกิดขึ ้นไดจริงจากการดำเนินการ ตาม
โครงการพัฒนา  ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว  การ
ไดผลหรือวัดผลที่เกิดจะตองเทากับวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือ
มากกวาวัตถุประสงค  ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 
(1) ม ีความเปนไปได และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) ว ัดและประเมินผลระดับ
ความสำเร็จได (3) ระบุสิ ่งที ่ต องการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได 
(4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง  (5) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได 

(5) 
 
 

(4.67) 
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6. โครงการพัฒนาท่ีนำไป
จัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป 
6.1 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำปในภาพรวม 
 
 
 
6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจายแกไขปญหาความ
ยากจน 
 
 
6.3 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจายดานการบริหาร
จัดการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
 
 
6.4 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจายเก่ียวกับสุขภาวะ 
 
 
 
6.5 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจายเก่ียวกับดาน
การศึกษา  ศิลปะ  ศาสนา 
วัฒนธรรม  จารตีประเพณี  
และภมูิปญญาทองถ่ิน 
 
6.6 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจายดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 
 
 
โครงการพัฒนาทองถิ ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปในภายรวมประกอบดวยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ  วัสดุ  งานตาง ๆ ท่ีนำไปดำเนินการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไมนอยกวา     
รอยละ  20  ของงบประมาณรายจายประจำป ตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

35 
 
 

(5) 
 
 
 

(21.67) 
 
 

(4.78) 

โครงการพัฒนาทองถิ ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปในภาพรวมประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม 
ครุภัณฑ  วัสดุ  งานตาง ๆ  เพื่อแกไขปญหาความยากจน
หรือสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถิ ่น  จำนวนไม
นอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำปตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว  

(5) 
 

(4.56) 

โครงการพัฒนาทองถิ ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำป ในภาพรวมประกอบด วยโครงการ  ก ิจกรรม  
ครุภัณฑ  วัสดุ งานตาง ๆ เพื ่อการบริหารจัดการอนุรักษ
ทร ัพยากรธรรมชาต ิ   ส ิ ่ งแวดล อม  หร ือบำร ุงร ักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  จำนวนไมนอยกวา     
รอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำปตามขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว 

(5) 
 
 

(1.00) 

โครงการพัฒนาทองถิ ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปในภาพรวมประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม 
ครุภัณฑ  วัสดุ  งานตาง ๆ  ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะ
หรือดำเนินการดานสาธารณสุข  จำนวนไมนอยกวา    
ร อยละ 2 ของงบประมาณรายจ  ายประจำป ตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว  

(5) 
 

(1.00) 

โครงการพัฒนาทองถิ ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปในภาพรวมประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม 
ครุภัณฑ  วัสดุ  งานตาง ๆ  ที่ดำเนินการดานการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญา
ทองถิ ่น  จำนวนไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณ
รายจายประจำปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปท่ีตั้งไว  

(5) 
 

(4.67) 

โครงการพัฒนาทองถิ ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปในภาพรวมประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม 
ครุภัณฑ  วัสดุ  งานตาง ๆ  ที่ดำเนินการดานโครงสราง
พื ้นฐาน  หรือการคมนาคม  เชน กอสราง ปรับปรุง  
ซอมแซมถนน ฯลฯ  จำนวนไมนอยกวารอยละ 2 ของ
งบประมาณรายจายประจำปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปท่ีตั้งไว  

(5) 
 

(4.67) 
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6.7 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจายดานการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาทองถิ ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปในภาพรวมประกอบดวยโครงการ  กิจกรรม 
ครุภัณฑ  วัสดุ  งานตาง ๆ  ที่ดำเนินการดานการบริหาร
จัดการน้ำ เชน กอสราง ปรับปรุงแหลงน้ำขุด ติดตั้ง หรือ
การบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา  ฯลฯ  จำนวน      
ไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจำป
ตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
ท่ีตั้งไว  

(5) 
 

(1.00) 

รวม 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100 88.56 
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