ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)
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ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์

128

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
10
การพัฒนา
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
2.การประเมินผลการ ๑) การควบคุมที่มตี ัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
ไปปฏิบัติในเชิง
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
ปริมาณ
กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative)
3.การประเมินผลการ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ไปปฏิบัติในเชิง
ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
คุณภาพ
และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4.แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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ประเด็น
การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
๕.๒ กาหนด
ในอนาคต
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
โครงการ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
๕.๓ เป้าหมาย
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
(ผลผลิตของ
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
โครงการ) มีความ
ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณได้
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ถูกต้อง
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
๕.๔ โครงการมีความ กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
สอดคล้องกับแผน
กลุ่มเป้าหมายรอง
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
๕.๕ เป้าหมาย
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
(ผลผลิตของ
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการ) มีความ
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
สอดคล้องกับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
และสังคมแห่งชาติ เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม
๖๐
(๕)

คะแนน
ที่ได้

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)
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เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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คะแนน
เต็ม
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่ งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
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