ภาคผนวก ข
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 มีผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
3
5
3
4
5
3
5
5
4
5
5
3
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ประเด็นการพิจารณา
1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นทีต่ ้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) หลักการสาคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจ
จากสภาพกากรณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอก

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
10

2. การประเมินผลการนา การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่า
ในเชิงปริมาณ
เป็นไปตามทีต่ ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้

10

3. การประเมินผลการนา การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนาเอา
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ในเชิงคุณภาพ
ดาเนินการในพืน้ ที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

10

4. แนวทางการพัฒนา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกัน

10

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต

60
5

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มี การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
5
ความเหมาะสมกับ
เฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
โครงการ
ระดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบตั ิได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
5
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
งบประมาณได้ถูกต้อง
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริม่ ต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่ เป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่ เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่องสามปี
3
ของโครงการ) มีความ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality)
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
ระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการ ใน
4
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การจัดทาโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4)
ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.7 มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
5
ราคาถูกต้องตามหลัก
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
วิธีการงบประมาณ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
5.8 มีงบประมาณทีผ่ ่าน
มา 3 ปีย้อนหลัง ตาม
ความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ
5.10 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลคาดที่ว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็น
จริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตที่กาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี
โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มรี ะยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี
ทุกโครงการ

3

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้

5

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
กาหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จานวน เป็นต้น

4

5

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดาเนินการได้
5
สอดคล้องกับโครงการ
ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
5
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.04 และแบบ ผ.01
3
รับผิดชอบหลักสอดคล้อง จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการของ
กับ แบบ ยท.03 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ยท.04
รวมคะแนน
100

