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สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
การบริ ห ารงานที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น สวนหนึ่ งมาจากการนํ า นวั ต กรรม (Innovation) และ
กระบวนการบริหารใหมๆ มาประยุกต-ใช/ในองค-กร ให/บรรลุวัตถุประสงค-และเป2าหมายที่กําหนดไว/ การติดตาม
และประเมินผลก็เป6นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ การติดตามความก/าวหน/า
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการปรับปรุงแก/ไขป=ญหารวมกันให/บรรลุ
เป2าหมาย จึงต/องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให/ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ
องค-กรวาอยูในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล/องกับสถานการณ-ป=จจุบันหรือไม
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
กระบวนการของแผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค-ประกอบ 3 สวน คือ การวางแผน
(Planning) การนํ า แผน ไป ป ฏิ บั ติ (Implementation) และการติ ด ตามประเมิ น ผ ล (Monitor and
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร- สามารถดําเนินการได/ดังนี้
1) ติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการ (Process) จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท/ อ งถิ่ น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินการวาเป6นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ.2548 และแก/ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป6น
กรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานตามนโยบายขององค-การบริหาร
สวนตําบลลําภูรา เป6นการประเมินผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร-การพัฒนา โดยออกแบบสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป6นการประเมินผลที่ชวยให/ทราบถึงความก/าวหน/าในการดําเนินงานวาแผนงานหรือโครงการที่ได/
ดําเนินการไปแล/วนั้นให/ผลเป6นอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว/หรือไม มีผลสําเร็จมากน/อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป2าหมาย หากมีความลาช/ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได/รับการแก/ไขด/วย
วิธีการใด เพื่อให/โครงการดังกลาวเป6นไปตามวัตถุประสงค-และเป2าหมายที่กําหนดไว/ และยังเป6นเครื่องมือชี้วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ
1) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งผู/รับผิดชอบโครงการจะเป6นผู/กํากับตัวชี้วัด
2) การเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําป_และเพิ่มเติม
ทั้งนี้องค-การบริหารสวนตําบลลําภูรา จะนําข/อมูลที่ได/จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช/
ในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให/สอดคล/องกับยุทธศาสตร- และเป2าหมายที่ได/กําหนดไว/ในแผนพัฒนา
ท/องถิ่น ให/สามารถตอบสนองและแก/ไขป=ญหาความต/องการของประชาชนเป6นสิ่งสําคัญ
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท/องถิ่น 2 ประเภท คือ
1.1 แผนพัฒนาท/องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
1.2 แผนการดําเนินงานประจําป_งบประมาณ
2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร-การพัฒนา
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท/องถิ่นในภาพรวม
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท/ องถิ่ น ได/ มีเกณฑ- มาตรฐาน (Standard Criteria)
และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช/เป6นกรอบในการประเมินให/เกิดความชัดเจน เป6นระบบมีมาตรฐานและเป6นที่
ยอมรับ โดยใช/เกณฑ-มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑ-มาตรฐาน
(Standard Criteria)
สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค-ของโครงการ
การสนองตอบความต/องการ
ของประชาชน

ตัวชี้วัด (Indicators)

กรอบตัวแปร (Attributes)

ผลผลิต ผลลัพธ-

ผลตางระหวางจํานวนโครงการที่แล/ว
เสร็จกับจํานวนโครงการทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจ

สัดสวนของประชาชน กลุมเป2าหมายที่
พึงพอใจและไมพอใจ ผลสะท/อนกลับ

ระบบติดตามและประเมนิผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนท.องถิ่น
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค-กรปกครองสวนท/องถิ่นมีสมมุติฐานวา
ระบบติดตามและประเมิน ผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริห ารแผนทั้ งหมด ดังนั้น ระบบอื่ นๆ ที่
เกิดขึ้นกอน หน/าที่แผนพัฒ นาจะดําเนินการจึงเป6นเหมือนบริบ ทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะ
สงผลตอการติดตามและประเมินผลด/วยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป6นแผนภาพได/
ดังนี้
ระบบการจัดทําแผน

ปจจัยนําเขา
-แผนพัฒนาทองถิ่น
-งบประมาณรายจาย
-บุคลากร
-ทรัพยากรอื่นๆ

ระบบงบประมาณ

ระบบสังคม/ทองถิ่น

กระบวนการ
-การใชทรัพยากร
-การดําเนินการตามแผน
-การบริหารแผน

(Monitoring)
-Input Monitoring
-Performance Monitoring
ระบบติดตาม

ระบบการเมือง

ผลผลิต
-ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม

ระบบประเมินผล

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ%
-ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค. / เป0าหมาย

(Evaluation)

-ความสําเร็จตามวัตถุประสงค. / เป0าหมาย
-การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม
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4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท.องถิ่นในภาพรวม
แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบที่ 1
การประเมินการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท/องถิ่นของ
องค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่น

แบบที่ 2
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
องค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)
แบบที่ 3/1
แบบประเมิน
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาท/องถิ่น

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ
องค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่นในภาพรวม

4.4 ข.อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท.องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
องค- ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลลํ า ภู ร า ได/ จั ด บริ ก ารสาธารณะเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและ
ตอบสนองตอความต/องการของประชาชนไมวาจะเป6นด/านโครงสร/างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ท/องถิ่น ทั้งนี้มุงหวังให/ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสวนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท/องถิ่น ซึ่งเป6นการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได/กอให/เกิดผลกระทบ
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็น ผลสําเร็จ ได/ทัน ที เมื่ อดําเนิ นโครงการ/กิจกรรม แล/วเสร็จ
ระยะกลางและยาว ต/องใช/เวลาใน การพัฒนาและดําเนินการ โดยในอนาคตองค-การบริหารสวนตําบลลําภูรา
ได/วางแผนดําเนินการพัฒนาท/องถิ่นในด/านตางๆ สามารถสรุปได/ ดังนี้
ด/าน
1. โครงสร/างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
- จัดให/มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม และเพียงพอใน
พื้นที่ สามารถพัฒนาพื้นที่ให/มีความเจริญ และรองรับการขยายตัวของเมือง
- บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ2า, สายโทรศัพท-,CCTV รวมกับ ไฟฟ2าฯ,
องค-กรโทรศัพท-ตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวข/อง
- พัฒนาระบบการให/บริการน้ําประปาให/ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาคุณภาพน้ําประปาให/เป6นน้ําประปาดื่มได/

2. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม

- จัดระบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สร/างจิตสํานึกใน การทิ้งขยะ และ
สงเสริมให/มีการคัดแยกขยะตั้งแตภายในครัวเรือน
- ณรงค-ให/ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปlาไม/ และรวมกัน
ปลูกต/นไม/เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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ด/าน
3. การศึกษา

4. กีฬาและนันทนาการ
6. สุขภาวะและคุณภาพชีวิต

7. การบริหารงาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
- สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนและด/อยโอกาส
- จัดการศึกษาและแหลงเรียนรู/นอกระบบ (TK Park) ให/ ครอบคลุม เพื่อเป6น
แหลงเรียนรู/ของ ประชาชนในการพั ฒ นาตนเองให/ ทัน กับ สถานการณ- โลกที่
ปรับเปลี่ยนไป
- เสริมสร/างความเข/าใจและการอยูรวมกันภายหลักบวร
- จัดทําโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบล
- กอสร/างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกกําลังกายภายในหมูบ/าน
- กอสร/างสถานที่ออกกําลังกาย
- การรณรงค-ป2องกันโรคไข/เลือดออก ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา
- เพิ่มมาตรการดูแลและสร/างภูมิคุ/มกันทางสังคมให/แกเด็ก และ เยาวชนให/
รู/เทาทันถึงโทษและรูปแบบการแพรระบาด รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยง
- ให/การดูแลและชวยผู/ด/อยโอกาส/ ผู/พิการอยางทั่วถึง ได/มาตรฐานและ มี
ความเทาเทียมกัน
- เตรียมความพร/อมสําหรับผู/ที่เข/าสูวัยผู/สูงอายุ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ชมรมผู/สูงอายุ
- เสริมสร/างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย-สินแก ประชาชน ด/วยการติดตั้ง
กล/อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัยภายในพื้นที่
-เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป2องกันภัยฝlายพลเรือน (อปพร.)
และสร/างเครือขายรักษาความปลอดภัยทั้ง หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ทั้งภายในและ นอกพื้นที่
- สงเสริมให/ประชาชนเข/ามามีบทบาทและมีสวนรวมในการ พัฒนาท/องถิ่น
-พัฒ นาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มมาตรการและวาง แผนการจัดเก็บภาษีให/
เป6นไปตามเป2าหมาย
- เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการประชาสั มพั น ธ-ข/อมู ล ขาวสารตางๆ ของเทศบาลให/
ครอบคลุม และทั่วถึง และเพิ่ม ชองทางการประชาสัมพันธ- เชน เสียงตามสาย,
เว็บไซต-, สื่อโซเชียล ฯลฯ

4.4.2 ข.อสังเกต ข.อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท/องถิ่นพบวา ในขั้นตอนการจัดทําแผนนั้น เป6นไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ.2548 และแก/ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงถึงหลักประชารัฐ
ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเป6นสําคัญ ในสวนของการนําแผนไปสูการปฏิบัติรอบป_ที่ผานมา
พบวา การดําเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังเกิดความลาช/าไมเป6นไปตามแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
โครงการกอสร/างทั้งถนน ทางเท/า และทอระบายน้ํา อันเนื่องมาจากป=จจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท/าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท/องถิ่น ในทางปฏิบัติองค-การบริหารสวนตําบลลําภูราได/ติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการ/ กิจกรรม เป6นประจําทุกๆ เดือน เพื่อให/ทราบสถานการณ-ดําเนินโครงการ/กิจกรรมวาอยู
ในขั้นตอนใด เป6นไปตามแผนการดําเนินงานหรือไม มีป=ญหาหรืออุปสรรคอยางไร พร/อมจัดทํารายงานเสนอให/
ผู/บริหารได/รับทราบ ทั้ งนี้ เพื่ อเป6น การแก/ ไขป=ญ หาความลาช/ าในขั้นตอนการนํ าแผนไปสูปฏิบั ติ ให/สามารถ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความต/องการแกประชาชนได/รวดเร็วยิ่งขึ้น
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท.องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท.องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
----------------------------เป6 นแบบที่กําหนดให/คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท/ องถิ่ น ดําเนิน การให/
คะแนนตามเกณฑ-ที่กําหนดไว/ ซึ่งเป6นสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให/
แล/วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใช/งบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่น
ประกอบด/วย
1.1 ข/อมูลสภาพทั่วไปและข/อมูลพื้นฐานขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห-สภาวการณ-และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร- 60 คะแนน ประกอบด/วย
(1) ยุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร-จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน- 5 คะแนน
(5) กลยุทธ- 5 คะแนน
(6) เป2าประสงค-ของแตละประเด็นกลยุทธ- 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร- 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร-ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ-ที่ควรได/เพื่อให/เกิดความสอดคล/องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท/องถิ่นขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น ไมควรน/อยกวาร/อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่น
ประกอบด/วย
2.1 การสรุปสถานการณ-การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท/องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท/องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร-การพัฒนา 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด/วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงค-สอดคล/องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได/ถูกต/อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล/องกับแผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป_ 5 คะแนน
(5) เป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล/องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล/องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
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(7) โครงการสอดคล/องกับยุทธศาสตร-จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก/ไขป=ญหาความยากจนหรือการเสริมสร/างให/ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต/หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล/องกับเป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต/องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล/องกับวัตถุประสงค-และผลที่คาดวาจะได/รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวาจะได/รับ สอดคล/องกับวัตถุประสงค- 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ-ที่ควรได/เพื่อให/เกิดความสอดคล/องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท/องถิ่นขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น ไมควรน/อยกวาร/อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ทธศาสตรเพื่ อความสอดคล. อ งแผนพั ฒนา
ท. องถิ่ น ขององคกรปกครองสวนท.องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข/อมูลสภาพทั่วไปและข/อมูลพื้นฐานขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น
2. การวิเคราะห-สภาวการณ-และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร- ประกอบด/วย
3.1 ยุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร-จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน3.5 กลยุทธ3.6 เป2าประสงค-ของแตละประเด็นกลยุทธ3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร-ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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4. แนวทางเบื้องต.นในการให.คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององคกรปกครองสวนท.องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณ
1.ข.อมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบด/วยข/อมูลดังนี้
ข.อมูลพื้นฐานขององคกร (1) ข/อมูลเกี่ยวกับด/านกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบ/าน/ชุมชน/ตําบล
ปกครองสวนท.องถิ่น
ลักษณะลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม//ปlาไม/ ฯลฯ ด/านการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข/อมูลเกี่ยวกับด/านการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ข/อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข/อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห- ฯลฯ

คะแนนเต็ม
20
(3)

(2)

(2)

(4) ข/อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เชน การคมนาคมขนสง
การไฟฟ2า การประปา โทรศัพท- ฯลฯ

(2)

(5) ข/อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง
การปศุสตั ว- การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย-/
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
(6) ข/อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป_ ภูมิปญ
= ญาท/องถิ่น ภาษาถิ่น สินค/าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข/อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปlาไม/ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและจัดเก็บข/อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท/องถิ่นหรือ
การใช/ข/อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท/องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท/องถิ่น โดยใช/กระบวนการรวมคิด รวมทํา
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน- รวมแก/ป=ญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นเรียนรู/ เพื่อแก/ป=ญหาสําหรับการพัฒนา
ท/องถิ่นตามอํานาจหน/าที่ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น
2. การวิเคราะห
ควรประกอบด/วยข/อมูลดังนี้
สภาวการณและศักยภาพ (1) การวิเคราะห-ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล/อง
ยุทธศาสตร-จังหวัด ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น
นโยบายของผู/บริหารท/องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป_ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand
4.0
(2) การวิเคราะห-การใช/ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช/ ผลของการบังคับใช/ สภาพการณ-ที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาท/องถิ่น

(2)

(2)
(2)

(3)

20
5

3

คะแนนที่ได.
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
2. การวิเคราะห
(3) การวิเคราะห-ทางสังคม เชน ด/านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
3
สภาวการณและศักยภาพ ความยากจน อาชญากรรม ป=ญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
(ตอ)
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิป=ญญาท/องถิ่น เป6นต/น
(4) การวิเคราะห-ทางเศรษฐกิจ ข/อมูลด/านรายได/ครัวเรือน การ
3
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม
ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป6นอยูทั่วไป เป6นต/น
(5) การวิเคราะห-สิ่งแวดล/อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
3
ภูมิศาสตร- กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ-ที่มีผลตอ
สิ่งแวดล/อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห-ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
3
ป=จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท/องถิ่น ด/วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานได/แก S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
ควรประกอบด/วยข/อมูลดังนี้
3. ยุทธศาสตร
60
สอดคล/องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล/อมของท/องถิ่น ประเด็น
3.1 ยุทธศาสตร-ของ
(10)
ป=ญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล/องกับยุทธศาสตรองค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่น
ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป_ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร-ของ
สอดคล/องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล/อมของ
10
องค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่น และยุทธศาสตร-จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
ท/องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป_ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร-จังหวัด
สอดคล/องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
10
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร- คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป_ และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศนวิสัยทัศน- ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค-กรปกครองสวนท/องถิ่น
5
ต/องการจะเป6นหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคล/องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป6นลักษณะเฉพาะขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่น
และสัมพันธ-กับโครงการพัฒนาท/องถิ่น
3.5 กลยุทธแสดงให/เห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต/องทําตามอํานาจหน/าที่
5
ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน- หรือ
แสดงให/เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให/บรรลุวิสัยทัศน-นั้น
3.6 เป2าประสงค-ของแต เป2าประสงค-ของแตละประเด็นกลยุทธ-มีความสอดคล/องและสนับสนุน
5
ละประเด็นกลยุทธตอกลยุทธ-ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร- ความมุ งมั่ น อั น แนวแนในการวางแผนพั ฒ นาท/ อ งถิ่ น เพื่ อ ให/ บ รรลุ
(Positioning)
วิสัย ทัศน- ขององค- กรปกครองสวนท/ องถิ่น ซึ่งเกิด จากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร-

5

คะแนนที่ได.
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3.8 แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
5
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป2าประสงค- ตัวชี้วัด
คาเป2าหมาย กลยุทธ-จดุ ยืนทางยุทธศาสตร-และยุทธศาสตร-ขององค-กร
ปกครองสวนท/องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา

คะแนนที่ได.

ท/องถิ่นในแผนพัฒนาท/องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว

3.9 ความเชื่ อ มโยงของ ความเชื่อมโยงองค-รวมที่นําไปสูการพัฒนาท/องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป_ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร-ในภาพรวม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครอง
สวนท/องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่น
รวมคะแนน

5

100

5. แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อความสอดคล. อ งแผนพั ฒนา
ท. อ งถิ่ น ขององคกรปกครองสวนท.องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ-การพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป_ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป_ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร-การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด/วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงค-สอดคล/องกับโครงการ
5.3 เป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได/ถูกต/อง
5.4 โครงการมีความสอดคล/องกับแผนยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป_
5.5 เป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล/องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล/องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล/องกับยุทธศาสตร-จังหวัด
5.8 โครงการแก/ไขป=ญหาความยากจนหรือการเสริมสร/างให/ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต/หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล/องกับเป2าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต/องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล/องกับวัตถุประสงค-และผลที่คาดวาจะได/รับ
5.12 ผลที่คาดวาจะได/รับ สอดคล/องกับวัตถุประสงครวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

190
6. แนวทางเบื้องต.นในการให.คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล.องแผนพัฒนาท.องถิ่นขององคกรปกครองสวนท.องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
เป6นการวิเคราะห-กรอบการจัดทํายุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวน
ท/องถิ่น (ใช/การวิเคราะห- SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ป=จจัยและสถานการณการเปลีย่ นแปลงที่มผี ลตอการพัฒนา อยางน/อยต/องประกอบด/วย
การวิเคราะห-ศักยภาพด/านเศรษฐกิจ, ด/านสังคม,
ด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม)

คะแนนเต็ม
10

2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมทีม่ ีการใช/ตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใช/วัดผลในเชิงปริมาณ
แผนพัฒนาท.องถิ่นไป
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เป6นไปตามทีต่ ั้งเป2าหมายเอาไว/หรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามทีไ่ ด/
กําหนดไว/เทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการได/มีจํานวนเทาไหร
สามารถอธิบายได/ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท/องถิ่นตามอํานาจหน/าที่ที่ได/กําหนดไว/
2) วิเคราะห-ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)

10

3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
แผนพัฒนาท.องถิ่นไป
เทคนิคตางๆ มาใช/เพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความต/องการของประชาชนหรือไม
และเป6นไปตามอํานาจหน/าที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ- การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต/อง คงทน
ถาวร สามารถใช/การได/ตามวัตถุประสงค-หรือไม ซึ่งเป6นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเป2าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามที่ได/รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะห-ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

10

1) วิเคราะห-แผนงาน งาน ที่เกิดจากด/านตางๆ มีความสอดคล/องกับ
ยุทธศาสตร-ขององค-กรปกครองสวนท/องถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาท/องถิ่นโดยใช/ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค-กรปกครองสวนท/องถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะห-แผนงาน งาน ที่เกิดจากด/านตางๆ ที่สอดคล/องกับการแก/ไข
ป=ญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนนที่ได.
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รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม
60
5

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

ควรประกอบด/วยข/อมูลดังนี้
เป6นโครงการที่มีวัตถุประสงค-สนองตอแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กร
ปกครองสวนท/องถิ่นและดําเนินการเพื่อให/การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน-ของ
องค-กรปกครองสวนท/องถิ่นที่กําหนดไว/ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแล/วเข/าใจได/วาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคล/องกับโครงการ

มีวัตถุประสงค-ชัดเจน (clear objective) โครงการต/องกําหนดวัตถุประสงคสอดคล/องกับความเป6นมาของโครงการ สอดคล/องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานต/องสอดคล/องกับวัตถุประสงค- มีความเป6นไปได/ชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5

5.3 เป2าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได/
ถูกต/อง

สภาพที่อยากให/เกิดขึ้นในอนาคตเป6นทิศทางที่ต/องไปให/ถึงเป2าหมายต/อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเป2าหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
กลุมเป2าหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให/ชัดเจนวา
โครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต/นในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเป2าหมายของโครงการ หากกลุมเป2าหมายมีหลายกลุม ให/บอกชัดลงไปวา
ใครคือกลุมเป2าหมายหลัก ใครคือกลุมเป2าหมายรอง

5

5.4 โครงการมีความ
สอดคล/องกับแผน
ยุทธศาสตร- 20 ป_

โครงการสอดคล/องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร/างความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร/างศักยภาพคน (4) การสร/างโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสร/างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป6นมิตรตอสิ่งแวดล/อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให/เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

5

5.5 เป2าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล/อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

โครงการมีความสอดคล/องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป6น
ศูนย-กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน-ภายใต/ยุทธศาสตร-ชาติ 20 ป_ (4)
ยึดเป2าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติ
ให/เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป_ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เป6นเป2าหมาย
ระยะยาว ภายใต/แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพ/นกับดักรายได/ปานกลางสูรายได/สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร/างสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป6นเมือง (5) การสร/างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเป6นมิตรกับสิ่งแวดล/อม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ

5

5.6 โครงการมีความ
สอดคล/องกับ Thailand
4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล/องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร/างเศรษฐกิจ
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด/วยนวัตกรรม
ทําน/อย ได/มากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค/า โภคภัณฑ-ไปสูสินค/า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด/วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูการขับเคลื่อนด/วยเทคโนโลยี ความคิดสร/างสรรค- และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน/นภาคการผลิตสินค/า ไปสูการเน/นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด/วยวิทยาการ ความคิดสร/างสรรค- นวัตกรรม

5

คะแนนที่ได.

วิทยาศาสตร- เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล/วตอยอดความได/เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เชน ด/านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ
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ประเด็นการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา (ตอ)
5.7 โครงการสอดคล/อง
กับยุทธศาสตร-จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ
โครงการพัฒนาท/องถิ่นมีความสอดคล/องกับห/วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได/กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท/องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได/ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท/องถิ่นต/องเป6น
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปด/วยกันกับยุทธศาสตร-จังหวัดที่ได/
กําหนดขึ้นที่เป6นป=จจุบัน

คะแนนเต็ม

5.8 โครงการแก/ไขป=ญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร/างให/ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต/หลักประชารัฐ

เป6นโครงการที่ดําเนินการภายใต/พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เป6นโครงการตอยอดและขยายได/
เป6นโครงการที่ประชาชนต/องการเพื่อให/เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให/ท/องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป6นท/องถิ่นที่พัฒนาแล/ว
ด/วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล/องกับเป2าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต/องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการ ได/แก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาท/องถิ่น นําไปสูความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)

5

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต/องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต/องให/สอดคล/องกับโครงการ
ถูกต/องตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางท/องถิ่น
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได/ในเชิงประจักษ-

5

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล/องกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะได/รับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่ สามารถวัดได/ (measurable) ใช/บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช/บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได/ เชน การกําหนดความพึงพอใจ
การกําหนดร/อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค-ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได/รับ (การคาดการณ- คาดวาจะได/รับ)

5

5.12 ผลที่คาดวาจะได/รับ ผลที่ได/รับเป6นสิ่งที่เกิดขึ้นได/จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
สอดคล/องกับวัตถุประสงค- ซึ่งสอดคล/องกับวัตถุประสงค-ที่ตั้งไว/ การได/ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต/อง
เทากับวัตถุประสงค-หรือมากกวาวัตถุประสงค-ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเป6นไปได/และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได/
(3) ระบุสิ่งที่ต/องการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัตไิ ด/ (4) เป6นเหตุเป6นผล สอดคล/องกับความเป6นจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได/

5

รวมคะแนน

5

100

คะแนนที่ได.
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช/รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได/ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข/อมูลตาง ๆ จาก
7.1 ใช/แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan
& Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวั ด กระบวนการปฏิ บั ติ งาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมิ นโดยใช/ วิ ธี การแก/ ป= ญหาหรื อเรี ยนรู/ จากป= ญหาที่ เกิ ดขึ้ นหรื อ ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่นๆ ที่องค-กรปกครองสวนท/องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต/องอยูภายใต/กรอบตามข/อ
(1)-(10) หรือเป6นแบบผสมก็ได/
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ ได/จริงๆ คืออะไรคาใช/จาย (Cost) เวลา
(Time) เป6นไปตามที่กําหนดไว/หรือไม
7.3 ประชาชนได/ประโยชน-อยางไรหรือราชการได/ประโยชน-อยางไร
7.4 วัดผลนั้นได/จริงหรือไม หรือวัดได/เทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs)
7.5 ผลกระทบ (Impact)

-------------------------

