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ส่วนที่  4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

๔.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   
(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการ
ประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา 
สามปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์
ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลป่าซางและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบล
ป่าซาง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน   จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
 

 
 
   
     

    
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
เทศบาลต าบล 

ป่าซาง 
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 “กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล”   จุดเริ่มต้นของระบบการ ติดตามเริ่มจากการ
ได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนปฏิบัติการ / งบประมาณ / บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือ
ด าเนินงานโดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบ กับเวลา (input monitoring) 
และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (performance 
monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขในเชิงการ
บริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผล มาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้ง เป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด   อย่างไรก็ดี  ระบบติดตามและประเมินผล จะได้รับผลกระทบจากการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการ ติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้
ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือ ต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน 
หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจท าให้ ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมี
ปัญหาได้ 

 

 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผล 
 แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
   ระบบการจัดท าแผน   ระบบงบประมาณ             ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง        ระบบวัฒนธรรม 
 
 
   ปัจจัยน าเข้า(Input)   กระบวนการ(Process)          ผลผลิต(Output)            ผลลัพท์(Outcome)  
   - แผนปฏิบัติการ              - การใช้ทรัพยากร    - ความส าเร็จของการด าเนินงาน        -ความส าเร็จของการด าเนนิ 
   - งบประมาณ   - การด าเนินงานตามแผน        ตามแผนในเชิงรูปธรรม            งานตามแผนเมื่อเปรยีบเทียบ 
   - บุคลากร   - การบริหารแผนงาน               วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
   - ทรัพยากรอื่นๆ    
 
    
            
          ระบบติดตาม(Monitoring) 

- Input Monitoring               ระบบประเมินผล(Evaluation) 
- Performance Monitoring           - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผน 

             - การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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๔.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   

การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ 
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน  การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มี  ๒  แบบ  ดังนี้   

๑.  การประเมินผลเชิงปริมาณ 
 เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้ งบประมาณในแต่ละ

โครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที"ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและจ านวนงบประมาณทีได้ใช้
จ่ายจริง 

๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  
  เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน 

โดยการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที ได้ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินการ
ประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ทีมีต่อ
การด าเนินการในภาพรวมของโครงการ 

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 

๔.๒  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
   ๔.๒.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า 
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หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้
   ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 

๔.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซางซึ่งประกอบไปด้วย 
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว
เสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วย
ระบบ e-plan    

 เทศบาลต าบลป่าซาง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ 
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุป
เป็น  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภา
ท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน       
ในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศ          
ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   
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๔.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี            
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  
ดังนี้ 
 

1. ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน    
    ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 

  ๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
  ๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
                     ๑.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
  ๑.๕ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นในและยุทธศาสตร์ 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ 
    ยุทธศาสตร์และโครงการ  
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กองช่าง เทศบาลต าบลป่าซาง 
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เหนือ

ตะวนัตก

แม่น ้า       คลอง

สะพาน

ถนนเทศบาล

ทางหลวงแผน่ดนิ 

เขตต าบล
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สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลป่าซาง

เทศบาลต าบลป่าซาง
ศนูย์หตักรรมเทศบาลต าบลป่าซาง

ธนาคารออมสนิ
ธนาคารกสิกรไทย

โทรศพัท์ป่าซาง
การไฟฟ้าป่าซาง

วัดป่าซางงาม
ตลาดป่าซาง

สภ.อ.ป่าซาง
ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง

วัดป่าซางอินทขิล

ฌาปนสถานป่าซาง

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลป่าซาง

ตลาดแมท่องริว้

ป๊ัมน า้มนั ป.ต.ท.

ป้อมยาม

ตลาดสบทา
ร.ร.วัดบ้านก้อง

วัดบ้านก้อง

วัดหนองผ า

สุสานบ้านหนองผ า

วัดทา่ต้นงิว้

สนามกีฬาปากบอ่ง
สถานีอนามัยต าบลปากบอ่ง

วัดธรรมสงัเวช

ร.ร. วัดทา่ต้นงิว้

ฝายชลประธาน

วัดบ้านล้อง

วัดหนองหอย
ร.ร.บ้านล้องหนองหอย สุสานบ้านหนองหอย

ร.ร.มธัยมป่าซาง

สุสานบ้านล้อง

สถานีอนามยัป่าซาง

ร.ร.ใบบุญป่าซางที่ท าการไปรษณีย์ป่าซาง

ร.ร.บ้านฉางข้าวน้อย

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

ห้องสมุดป่าซาง

วัดฉางข้าวน้อยใต้

ป๊มน า้มนั ป.ต.ท.

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้
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ต าบลบ้านแป้น
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลแม่แรง
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลม่วงน้อย
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

แม่น า้กวง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

วดั

โรงเรยีน

สนามกฬีา

ฌาปณสถานหรอืสสุาน

ร.ร. ป่าซางพิศาล

สุสานบ้านก้อง

สหกรการเกษตรป่าซาง

ธนาคารเอเซีย

ธ.ก.ส.

ตลาดฉางข้าวน้อย

บ.ข.ส.ป่าซาง

บอ่ขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

ต าบลปากบ่อง

ต าบลป่าซาง

บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

บ้านหนองสลีก
หมู่ที่  3

บ้านท่าต้นงิว้
หมู่ที่  2

บ้านหนองผ า
หมู่ที่  4

บ้านก้อง
หมู่ที่  5

บ้านสบทา
หมู่ที่  1

บ้านป่าซาง
หมู่ที่  1

บ้านล้อง,บ้านดอนนา
      หมู่ที่ 2

บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
หมู่ที่  3

บ้านฉางข้าวน้อยใต้
หมู่ที่  4

บ้านหนองหอย
      หมู่ที่ 5

แม่น า้กวง

ส านกังานเทศบาลต าบลป่าซาง จงัหวดัล าพนู

ไปล าพูน

ไปท่าล่ี-จอมทอง

ไป
ลี ้

ชุมชน

ชมุชนบ้านหนองสลกี

ชมุชนบ้านทา่ต้นงิว้

ชมุชนบ้านหนองผ า

ชมุชนบ้านสบทา

ชมุชนอินทขิล

ชมุชนบ้านดอนนา

ชมุชนบ้านล้อง

ชมุชนบ้านสันนา

ชมุชนป่าซางงาม

ชมุชนพานิชย์

ชมุชนบ้านหนองหอย

ชมุชนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

ชมุชนฉางข้าวน้อยใต้

ชุมชนปากบอ่ง
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน ์
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์
(10) 

 

รวม 
100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 

(2) 

 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสยัทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ    

ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

หมายเหต ุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวขอ้ง 
              2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลกัไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางวธิีการประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่
ประจ าปีได ้  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562)                                                                   139 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สรปุสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่         
ตอ้งมีการวิเคราะหไ์ด้แก ่S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness   
(จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และ T-Threat(อุปสรรค) 
หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะหโ์ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 
๒ ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก เพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร ่จ าวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจานวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการ           
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ ์การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การ 
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ 
บูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕  
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ที่ได้ 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตผุล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕  

๕.๓ จ านวนวตัถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ            
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(๓) ระบุสิ่งท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด  
และสามารถปฏิบัตไิด ้(๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความ
เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

๕  

๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาป ี(๓ ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่อง
สามปีเพื่อให้เกดิการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง
คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด 
(Economy)  ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)                     
๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม 
(Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

๔  

๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

๕  

๕.๘ มีงบประมาณทีผ่่าน 
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีม ี๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณมี ี๑ ปี ก็ให้
แสดง ๑ ปี โครงการดังกลา่วเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่
ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓  
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ที่ได้ 

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลมุ 
ระยะเวลา ๓ ปี ทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง ๓ ปี 
ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้

๕  

๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับก าหนดการวัดอันเป็นเครือ่งมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

๔  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ด าเนินการไดต้ามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้
ตั้งไว ้

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค ์

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท. ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร ์             
แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 


