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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

 

 

 

5 .2  กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค

สอดคลองกับโครงการ 

 

 

5 .3  เป าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู

การต้ังงบประมาณไดถูกตอง 

 

 

 

5.4 โครงการมีความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตร 20 ป 

 

 

 

5 .5 เป าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

ควรประกอบดวยขอมูลนี ้

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล

วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 

กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา

โครงการนี้จะทําที่ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปามีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร

คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการ

แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย 2575 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาวภายใต

แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกบั

ดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมคุีณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภมูิภาคและความเปนเมือง (5) การ

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคลอง

กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมทํานอย

ไดมากเชน (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

(2) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ

ขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปล่ียนจาก

การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่

เติมเต็มดวยวิทยาการความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเชนดาน

เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5.โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.7 โครงการสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกาํหนดขึ้น เพือ่ขบัเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด

สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน

โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได

กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

 

(5) 
 

5.8 โครงการแกไขปญหา

ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร

เสริมสรางใหประเทศชาติ 

มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได

เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนซ่ึงมีลักษณะที่

จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวย

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(5) 
 

5 .9 งบประมาณ มีความ

สอดคล องกั บ เป าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการใน

การจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี

ประสิทธิภาพ (Eficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness 4) 

ความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนาทองถิ่นนําไปสูความยุติธรรม (Equity) 5) 

ความโปรงใส (Transparency) 

 

(5) 
 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชางหลักของราคากลางราคากลางทองถิ่น

มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

 

(5) 
 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด  

(KPI) และ สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) | 

ท่ี  สามารถวั ด ได  (measurable)  ใช บอกประ สิทธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้นส่ิงที่ไดรับ (การคาดการณคาดวาจะไดรับ) 

 

(5) 
 

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้น

จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจงในการดําเนนิงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล

ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล

สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

 

(5) 
 

รวมคะแนน                                100  

 

 2.4 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

   ใชแบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง แบบติดตามผลการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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 2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล 

  - แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

 
 
 

คําชี้แจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......เทศบาลตําบลทุงฝน..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชาคมทองถ่ินและรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับหมูบาน/ชุมชน)    
2.2  มีการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับตาํบล/เมือง)   
2.3  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน   
2.4  มีการแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการ

พัฒนา  ประเด็นท่ีเก่ียวของ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
  

2.5  มีการรวมรวมขอมูลจากขอ  2.4  เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทาํ
แผนพัฒนาทองถ่ิน   

  

2.6  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตรตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

  

2.7  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน 

  

2.8  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทองถ่ินประจําป
งบประมาณ 

  

2.9  มีขอเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต   

แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 


