
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562)                                                  145 
 

 
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 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(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 วิสัยทัศน์ 

○ 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) 

 

หมายเหตุ :  1. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง 
                   2. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล สามารถน าประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลักไปเป็นกรอบในการจดัท าแนวทาง 
                   วิธีการประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปไีด ้  
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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 มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า             
จะได้รับ  

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 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สรปุสถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ    ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก 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 ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ ์การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบรู
ณาการ(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         มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

๕  

๕.๓ จ านวนวตัถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลระดับของความส าเรจ็ได ้(๓) ระบสุิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และ
สามารถปฏิบัตไิด ้(๔) เป็นเหตเุปน็ผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (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 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

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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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
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 ์แนว
ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 


