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บทที่  5    

การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

 1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้

งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 1) ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  

 2) การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  

 3) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  

  3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  

  3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 10 คะแนน  

  3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  

  3.4) วสิัยทัศน์ 5 คะแนน  

  3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  

  3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  

  3.7) จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  

  3.8) แผนงาน 5 คะแนน  

  3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 

2. การติดตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้

งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

 1) การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 คะแนน  

 2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิปริมาณ 10 คะแนน  

 3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏบัิตใินเชงิคุณภาพ 10 คะแนน  

 4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  

 5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

  5.1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  

  5.2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  

  5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มคีวามชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  

             5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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  5.5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 

12   5 คะแนน  

    5.6) โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 คะแนน  

  5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  

 

  5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 5 คะแนน  

  5.9) งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  

  5.10) มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

  5.11) มกีารกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  

        5.12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 

3. กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ดำเนนิการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด  

 การตดิตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มกีารปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะ

ใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ท่ีจะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า

การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดไวห้รือไม่ แผนดำเนินการจะเป็น

เครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนนิงาน  

 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์ มาตรฐาน (Standard criteria) 

และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ ชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดย

ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การ ประเมนิหน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาบี้ให้ทราบ

ท้ังจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/ โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการ

ต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนัน้ วิธีการติดตามและประเมนิผลเป็นการแสดงถึงวธีิการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใชใ้นการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนนิกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา

และงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการ

ตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะท่ีทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบท่ีเกิดขึ้นจริง 

เมื่อดำเนนิโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้  
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 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและ

วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

    (1) การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการ

ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ท่ีกำหนด  

  2. ความเพยีงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนนิกิจกรรมของหน่วยงาน  

  3. ความก้าวหนา้กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ตามแผนโดยมกีารตดิตามผล (Monitoring)  

  4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช้โดยมี  การประเมิน

ประสิทธิภาพ  

  5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ  

  6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมนิผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมท่ีมีต่อ กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ

บริการและการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม 19  

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถตดิตามและประเมินผลได้ ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ ประเมินผลโครงการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเร่ิม

โครงการพัฒนาตามแผนดำเนนิงานจนสิ้นสุดโครงการ  

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการ

ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปี

ละหนึ่งครัง้  

 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น  

4. การวัดผลในเชงิปริมาณและเชิงคณุภาพ  

 การวัดผลในเชงิปริมาณ  

 ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านโคกได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมอื ในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้น จะต้องมี

การตดิตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ รวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มดีังนี้  

 แบบท่ี ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 แบบท่ี ๒ แบบตดิตามผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมนิผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา การตดิตามและ

ประเมินผลดว้ยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

 การวัดผลในเชิงคุณภาพ   การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลตำบลบ้านโคก ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชงิคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มกีารประเมนิความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดำเนนิงานของเทศบาลตำบลบ้านโคกในภาพรวม 
โดยเครื่องมอืทีใ่ช้ในการประเมนิความพึงพอใจ  มดีังนี ้

 แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

 แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  

5. กำหนดเครื่องมอืทีใ่ช้ในการตดิตามและประเมินผล  

 1. กำหนดการตดิตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏบัิติอย่างน้อยโครงการละ 1 ครัง้ต่อปี  

 2. กำหนดการตดิตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏบัิติในภาพรวมอย่างนอ้ยปีละคร้ัง  

 3. กำหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิน่ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นปีละคร้ัง  

 4. กำหนดการประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป ีและปิดประกาศไว้ท่ีเปิดเผยไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 
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6. แบบสำหรับการตดิตามและประเมนิผล  

 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด        (10) 

3.4 วสิัยทัศน์       (5) 

3.5 กลยุทธ์      (5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์      (5) 

3.7 จุดยนืทางยุทธศาสาตร์      (5) 

3.8 แผนงาน      (5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      (5) 

รวม 100 
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การให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร

หนา้ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

1.ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปและข้อมูล

พื้นฐานของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ

ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 

เช่น เขตการปกครอง การเลอืกตัง้  ฯลฯ  

 20 

(3) 

 

 

 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

 (2) 

 

 

(3)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

 (2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ

ไฟฟา้ การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

 (2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ

ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม

อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

และแหล่งน้ำ) 

 (2) 

 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ

ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

 (2) 

 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 (2) 

 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

 (2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนนิการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม

ตัดสิ น ใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วม รับประโยชน์  ร่วมแก้ ปัญ หา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา

ท้องถิ่นตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3)  

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0 

 20 

(5) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร

หนา้ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

  
(2) การวเิคราะห์การใช้ผังเมอืงรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ

ใช ้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 (3)  

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศกึษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม

ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

 (3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ

สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

 (3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด

แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 

(อุปสรรค) 

 (3)  

3. ยุทธศาสตร์  

3.1 ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดลอ้มของท้องถิ่น ประเด็น

ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ และ 

Thailand 4.0 

 60 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ   

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   

และ Thailand 4.0 

 (10)  

3.3 ยุทธศาสตร์

จังหวัด  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

บริหารราชการแผ่นดนิ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย

รัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ Thailand 

4.0 

 (10) 

 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

วสิัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  

 (5) 
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร

หนา้ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนทีไ่ด ้

3.5 กลยุทธ์ 

  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจ

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุ

วสิัยทัศน์นัน้ 

 (5) 

  

 

3.6 เป้าประสงค์

ของแต่ละประเด็น

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

 (5)  

3.7 จุดยนืทาง

ยุทธศาสตร์ 

(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 (5)  

3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด

จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จดุยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การจดัทำ

โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน

และความเชือ่มโยงดังกล่าว 

 (5) 

 

 

 

 

3.9 ความ

เชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 

  

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สั งค มแห่ งชาติ  ฉ บับ ท่ี  1 2   Thailand 4.0 แผนพัฒ นาภาค /

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5)  

รวมคะแนน  100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏบัิตใินเชงิปริมาณ  10  

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏบัิตใินเชงิคุณภาพ  10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10  

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  

    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกตอ้ง  

(5)  

    5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5)  

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

          แหง่ชาติ   

(5)  

    5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5)  

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5)  

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5)  

    5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5)  

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ  (5)  

    5.11 มกีารกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาด

ว่าจะได้รับ 

(5)  

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์  (5)  

รวมคะแนน 100  
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การให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร

หนา้ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได ้

1.การสรุป

สถานการณ์การ

พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  

Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ

วิ เค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ , ด้ า น สั ง ค ม , ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

 10 

 

 

 

 

 

 

2. การประเมนิผล

การนำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปไีปปฏบิัติ

ในเชงิปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง

ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ

ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ี

ดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถ

ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไห ร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ี

ได้กำหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการ

ในเชงิปริมาณ (Quantitative) 

 10 

 

 

 

3. การประเมินผล

การนำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปไีปปฏบิัติ

ในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน

ต่างๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน

หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหนา้ท่ีหรือไม่ ประชาชนพงึพอใจหรือไม่ 

สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ

ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง

เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี

ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน

ราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการ

ในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 

 10  

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่

การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 

(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 

(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพืน้ท่ีติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ

แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

 10  
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร

หนา้ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได ้

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ 

 

 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ

ตามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการ

มีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา

อะไรในอนาคต 

 60 

(5) 

 

 

 

 

5.2 กำหนด

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ

โครงการ 

มี วั ตถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน  (clearobjective) โครงการต้ อ งก ำหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

 (5)  

 

5.3 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มคีวาม

ชัดเจนนำไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้

ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมาย

ต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี

ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลา

ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน  เร่ิมต้นในช่วง

เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก

กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย

หลัก ใครคอืกลุ่มเป้าหมายรอง 

 (5)  

 

5.4 โครงการมี

ความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ 20 

ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ

สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 (5)  

5.5 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มคีวาม

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 

(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 

ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง

การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับ

ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง

วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค

และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ

แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (5)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร

หนา้ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได ้

5.6 โครงการมี

ความสอดคล้องกับ 

Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 

โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ

ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม

ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5)  

5. โครงการพัฒนา 

(ต่อ) 

5.7 โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน

ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น

โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้

กำหนดขึน้ท่ีเป็นปัจจุบัน 

  

(5) 

 

 

 

 

5.8 โครงการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้าง

ให้ประเทศชาติม่ันคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน

ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 

เป็นโครงการท่ีประชาชนตอ้งการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ

ท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพยีง

ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)  

 (5)  

5.9 งบประมาณ มี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน

การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 

ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)  

 (5) 

 

 

5.10 มีการ

ประมาณการราคา

ถูกต้องตามหลัก

วธีิการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคลอ้งกับโครงการ

ถูกต้องตามหลักวชิาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ท้องถิ่น มคีวามโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชงิ

ประจักษ์ มคีวามคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรอืไม่ตำ่กว่าร้อยละห้าของ

การนำไปตัง้งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 

หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

 (5)  

 

ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ ์ เอกสาร คะแนน คะแนนที่
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พิจารณา หนา้ เต็ม ได ้

5.11 มีการกำหนด

ตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผล

ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มกีารกำหนดดัชนชีี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  

ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใชบ้อกประสิทธิผล (effectiveness)     

ใชบ้อกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพงึพอใจ 

การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ี์เกิด

ท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

 (5)  

5.12 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ สอดคลอ้ง

กับวัตถุประสงค์ 

 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ

พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ี

เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล

ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนนิงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น

ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

 (5)  

รวมคะแนน  100  

 


