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ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการ
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพื่อให
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 
ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดำเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้     

 
 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 



 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิยัทัศน (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ

ทั่วไปและขอมูล

พื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ

แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ

ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศสุัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง

และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทำ รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา

ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  

 
 
 

ประเด็น... 



ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ

ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั

ใชผลของการบังคบัใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครวัเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit (จุด

แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-

Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา

รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓.๖ เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน

แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 



 
 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 

แนวทาง... 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๑. การสรุป

สถานการณการ

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง

ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ปไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 

เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง

วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริง

ตามที่ไดกำหนดไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวน

เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ

การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ปไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

นำเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 

ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน

หรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ

หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือ

ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค

หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ

ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ

แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง

สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน

นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่มีพ้ินที่ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ

๑๐  



แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 



ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน   

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจน

ของชื่อโครงการ 

 

 

๕.๒ กำหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

๕.๓ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

ชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณได

ถูกตอง 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

๕.๕ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ

ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อ

โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา

จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคอื

อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ

ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน 

เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ

กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 

(๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให

เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน

เปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยทุธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ

นำไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู

ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) 

การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได

ปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ

การปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลด

ความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ

(๕)  



  

ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดิน

ที่มีประสิทธิภาพ 



  



ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ

ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา

เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา

แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน

หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง

ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ

เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปน

ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให

ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ

พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ

จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ

โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 
  



ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๕.๑๑ มีการกำหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลที่

คาดวาจะไดรับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 

ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(๕)  

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ

ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 


