
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561   

เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยด ำเนินกำรให้แล้ว 
เสร็จภำยในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  ( ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
เรื่องงบประมาณ รายจ่าย  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังห วัดสตูล           
ประกาศ  ณ วันที่  31  สิงหาคม  2563 )  มีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  อบจ.สตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 

๑.๑  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
๑.๒  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20  คะแนน  
๑.๓  ยุทธศำสตร์ 60  คะแนน ประกอบด้วย 

(๑)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
(๒)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน  
(๓)  ยุทธศำสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
(๔)  วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
(๕)  กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๖)  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
(๗)  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ๕ คะแนน 
(๘)  แผนงำน  ๕  คะแนน 
(๙)  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม ๕ คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 
   2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  อบจ.สตูล  ฉบับทบทวนปี 2562  ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 

2.๑  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  ๑๐  คะแนน  
2.๒  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10   คะแนน 
2.3  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10  คะแนน  
2.4  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  10  คะแนน 
2.5  โครงกำรพัฒนำ ๖0 คะแนน ประกอบด้วย 

(๑)  ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 คะแนน 
(๒)  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร  5  คะแนน  
(๓)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)  มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณ 
      ได้ถูกต้อง  5   คะแนน 
(๔)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20  ปี  ๕  คะแนน 

 



 
- 2 - 

 

    (๕)  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 

       และสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  12   ๕ คะแนน 
(๖)  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ๕  คะแนน 
(๗)  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 

    (๘)  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง      

       มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภำยใต้หลักประชำรัฐ    ๕  คะแนน 
(๙)  งบประมำณท่ีมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร)             
      ๕  คะแนน 
(๑๐) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ ๕ คะแนน 
(11) มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำด 
       ว่ำจะได้รับ  5  คะแนน 
(12) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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 ประเด็น
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน    
ทีไ่ด้ 

หมายเหตุ 
(หน้า) 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 2๐ 20  
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน / ชุมชน 
/ ต าบลลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของ
ดิน   ลั กษณ ะของแหล่ งน้ า   ลั กษณ ะของไม้ /ป่ าไม้ ฯลฯ          
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง 

 (3) 3 
 

1 - 8 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ  ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร  และช่วงอายุและจ านวนประชากร  ฯลฯ 

(๒) 2 6 - 9 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ 

(๒) 2 10 - 25 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน  เช่น  การคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ 

(๒) 2 25 - 29 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง  
การปศุสั ตว์   การบริการ  การท่องเที่ ยว  อุตสาหกรรม          
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ   

(๒) 2 30 - 62 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ  และอ่ืนๆ 

(๒) 2 62 - 69 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 69 - 74 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 21 - 25 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์       
ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 เอกสาร
ประชุม

ประชาคม 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  20 17  
 (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

 (5) 5 75 - 108 
117 - 118 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

หมายเหตุ 

(หน้า) 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 
 

- - 

(๓ ) การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น  ด้ านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

(3) (3) 119 - 123 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน       
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 119 - 123 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง ๆ       
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 119 - 123 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ด า เนิ น ง า น  ได้ แ ก่             
S-strength (จุดแข็ง) W- Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3) 121 - 125 

3. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  60 60  
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และ Thailand  4.0 

 (๑๐) (๑๐) 105 - 118 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand  4.0 

(๑๐) (๑๐) 103 - 105 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย /ยุทธศาสตร์ คสช . และ
นโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand  4.0   

(๑๐) (๑๐) ๗๖ - 78 
84 - 102 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัด เจน 
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) (๕) 105 - 116 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ 

(หน้า) 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 106 - 115 
( ข้อ 2.6 ) 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) (๕) 109 - 118 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 116 

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ก าหนด
จุดมุ่ งหมาย ใน เรื่ องใด เรื่อ งหนึ่ งห รือแผนงานที่ เกิ ดจาก
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 
 
 
 
 

(๕) 126 - 276 

3.9  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  Thailand 4.0  แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (๕) 117 - 118 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน    
ทีไ่ด้ 

หมายเหตุ 

(หน้า) 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น   (ใช้ ก า ร วิ เค ร าะห์  SWOT Analysis/Demand  
(Demand  Analysis)/Global  Demand  และ  Trend  ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม,   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 119 - 125 

2. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ก็คือ
ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือไม่จ านวน        
ที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มี จ านวนเท่ าไหร่   สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)  

10 10 อธิบายสรุป 

3.  การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม    
งานต่างๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ประชาชน   
พึงพอใจหรือไม่    สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ     
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์   และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2 ) วิ เค ราะห์ ผลกระท บ /สิ่ งที่ ก ระท บ  (Impact)  โค รงการ              
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 อธิบายสรุป 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand  Analysis)/Global  Demand  / Trend  ห รื อห ลั ก
การบูรณาการ (lntegration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ   

10 10 119 - 125 
 
 
 
 
 

119 - 121 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ทีไ่ด้ 

หมายเหตุ 

(หน้า) 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60   
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) (5) 131 - 276 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective)  โครงการต้องก าหนด
วัตถุป ระสงค์ สอดคล้ อ งกับ ความ เป็ นมาของโครงการ  
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้ อ งกั บ วั ตถุ ป ระส งค์   มี ค วาม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจน              
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 131 - 276 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณที่ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ า ห ม าย ต้ อ งชั ด เจ น   ส าม า รถ ร ะ บุ จ า น ว น เท่ า ไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่
ด าเนินงาน  และระยะเวลาด าเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 131 - 276 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  (1 ) ความมั่ นคง (2 ) การสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน 

(5) (5) 117 - 118 
131 - 276 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางกลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
2579  (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง     
สู่รายได้สูง   

(5) (5) 117 - 118 
131 - 276 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ (ต่อ) 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติม
โตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 (5) 117 - 118 
131 - 276 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value –Based Economy  
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ท าน้อยได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้ วยภาค อุตสาหกรรม   ไปสู่ การขับ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิ ท ย าก า ร   ค ว า ม คิ ด ส ร้ า งส ร รค์   น วั ต ก ร ร ม  
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่ อ ย อด ค วาม ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ   เช่ น           
ด้ า น เก ษ ต ร เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ   ส า ธ า ร ณ สุ ข       
วัฒนธรรม  ฯลฯ 

(5) (5) 117 - 118 
131 - 276 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็ น โครงการเชื่ อมต่อหรือเดินทางไปด้ วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 117 - 118 
131 - 276 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม่ันคง  ม่ันคั่ง  ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้ เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(5) (5) 117 - 118 
131 - 276 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ 

(หน้า) 

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจั ด โครงการได้ แก่   (1 ) ความประหยั ด  
(Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความเลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่นน าไปสู่ ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) (5) 131 - 276 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์   

(5) (5) 131 - 276 

5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)  ที่ สามารถวัดได้  (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล  
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)  ได้  เช่น  
การก าหนดความพึงพอใจ  การก าหนดร้อยละ  การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  
คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (5) 131 - 276 

5.12  ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์     
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ   
มีความเฉพาะเจาะจง  ในการด าเนิ น งานตามโครงการ            
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็น
จริง  (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(๕) (5) 131 - 276 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐  
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