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ค าน า 
 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของเทศบาลต้าบลน ้าโจ้ เป็นเครื่องมือในการแปลง
นโยบายคณะผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลน ้าโจ้สู่การปฏิบัติโดยมีการก้าหนดแนวทางการ
พัฒนาซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตและภายใต้แนวทาง การพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือส้าคัญส้าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้สามารถน้าไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 

 รายงานนี เป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2559 – 31 
มีนาคม 2560) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี จะเป็นประโยชน์ส้าหรับ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากร และก้าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 บทน า 
 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับก าหนดแนวทาง วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อน าผลที่ได้ไปทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
       

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม ( Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ท าเพ่ือให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตาม
และบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน 
การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 
 การประเมินผล ( Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ผล
การประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้า
หรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 
 การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหาร จะน าไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 

1.2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 
 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้  
  1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน  
  2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลักส าหรับ
แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
  3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  
  4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่  



 

 

 ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง     
อันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
  1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่  
  3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย  
  4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร  
  5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง  
  6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
  7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร  
 
 
 1.3 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลต าบลน  าโจ้ 
 

     1.3.1 จ านวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี 
 

พ.ศ. จ านวนโครงการ ร้อยละ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ 
2560 104 39 64,944,900 39 
2561 97 36 44,374,500 26 
2562 66 25 58,724,500 35 
รวม 267 100 168,043,900 100 

 

 
     1.3.2 จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม ร้อยละ 
2560 2561 2562 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 35 34 4 73 27 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 11 11 33 12 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

40 44 44 128 48 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 4 3 12 5 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร 13 4 4 21 8 

รวม 104 97 66 267 100 
 
 

 

 

 



 

 

     1.3.3 จ านวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

รวม ร้อยละ 
2560 2561 2562 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 

30,568,200 18,450,000 32,850,000 81,868,200 49 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1,160,00 1,160,00 1,160,00 3,480,000 2 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม/ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

26,479,500 24,194,500 24,194,500 74,868,500 44 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4,270,000 230,000 180,000 4,680,000 3 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
การบริหารและพัฒนาองค์กร 

2,467,200 340,000 340,000 3,147,200 2 

รวม 64,944,900 44,374,500 58,724,500 168,043,900 100 
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2.1 การติดตามประเมินผลในเชิงปริมาณ

      2.1.1 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ค าชี้แจง  แบบที่ 2 เปน็แบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

            ภายใต้แผนพฒันา 3 ป ี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   เทศบาลต าบลน  าโจ้

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป ี(พ.ศ.2559) / แผนพัฒนา 3 ป ีเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1 , ฉบบัที่ 2 , ฉบบัที่ 3)

 ร้อยละของ

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 10 1,104,980.00 10      876,217.00 100.00
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6 565,000.00 5 241,200.00 83.33
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบ 21 24,382,240.00 20 10,880,181.00 95.24
     เรียบร้อย
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ  1 30,000.00 1        30,000.00 100.00
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารและพฒันาองค์กร 7 378,500.00 7 228,283.00      100.00

         รวม 45     26,460,720.00 43     12,255,881.00 95.56

บทที ่2 การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการตามแผน 3ป/ีเพ่ิมเติม   โครงการที่แล้วเสร็จ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

       แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic ด าเนนิการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic ถนนสายบา้นทุ่งน้ าโจ้ 385,000       384,000 งบปกติ หน้า 11 ข้อ 3

 concrete บา้นน้ าโจ้ หมู่ที่ 5  concrete ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร  

ยาว 280.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร และพื้นที่

ทางเชือ่มขนาด 152.00 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.04

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,272 ตารางเมตร

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic ด าเนินการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete ซอย 1 ๖๒,๐๐๐ 47,000 งบปกติ หน้า 11 ข้อ 3

 concrete บา้นน้ าโจ้ หมู่ที่ 5 (ซอย 1) Over Lay  ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว  

44.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 -0.06 เมตร หรือ

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 176.00 ตารางเมตร 

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นปา่จ้ า ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ซอยเข้าพระธาตุ ๘๒,๐๐๐ 77,000 งบปกติ หน้า 14 ข้อ 14

หมู่ที่ 2 ยาว 34.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 102.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่

ทางเชื่อมขนาด 48.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่

รวมไมน่อ้ยกว่า 150.00 ตารางเมตร

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562)
ประจ าปี  2560

หมายเหตุ
  งบประมาณ
ตั้งไว้  (บาท)

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป ที่มาของงบประมาณ



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นปา่จ้ า ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 สายบา้นปา่จ้ า ม.2 ๗๔,๐๐๐ 67,500 งบปกติ หน้า 14 ข้อ 14

หมู่ที่ 2 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ไปบา้นน้ าโจ้ ม.5

เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 132.00 ตารางเมตร

 พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง 0.00 - 0.20 เมตร 

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นปา่จ้ า ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร ซอยบา้นนายปวง ๕๘,๐๐๐ 54,000 งบปกติ หน้า 14 ข้อ 14

หมู่ที่ 2 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า สายสุภา

122.50 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง

 

6 โครงการกอ่สรางถนน คสล.บา้นปา่จ้ า ด าเนนิการกอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวาง 3.00 ซอยบา้นนายทลู ๔๗,๕๐๐ 44,000 งบปกติ หน้า 14 ข้อ 14

หมู่ที่ 2 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ทศิไชย

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 114.00 ตารางเมตร  

พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง

7 โครงการวางทอ่ระบายน้ าบา้นน้ าโจ้ ด าเนนิการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นน้ าโจ้  สายปา่สุสาน ๑๕๙,๐๐๐ 158,000 งบปกติ หน้า 19 ข้อ 30

หมู่ที่ 5 ขนาด dia 0.40 เมตร จ านวน 29 ทอ่น

บอ่พกั คสล.ขนาดในบอ่ 0.80 x 0.80 เมตร ลึก

เฉล่ีย 1.00 เมตร จ านวน 3 บอ่ พร้อมกอ่สร้างราง

ระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร ยาว 27.00 เมตร ความยาวรวม 58.00 เมตร

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ
  งบประมาณ  

(บาท)
ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๘ โครงการปรับปรุงระบบประปา บา้นต๋อ ด าเนนิการปรับปรุงระบบประปาบา้นต๋อ หมู่ 3 ม.3 บา้นต๋อ ๑๘,๗๔๐ 18,640 งบปกติ หน้า 22 ข้อ 3

หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนของเทศบาล  

๙ โครงการปรับปรุงระบบประปา บา้นต๋อ ด าเนนิการปรับปรุงระบบประปาบา้นต๋อแกว้พฒันา ม.10 บา้นต๋อแกว้ ๑๘,๗๔๐ 18,640 งบปกติ หน้า 22 ข้อ 3

แกว้พฒันา หมู่ที่ 10 หมู่ 10 ตามแบบแปลนของเทศบาล พฒันา

๑๐ โครงการซ่อมแซมและติดโคมไฟฟา้สาธารณะ ด าเนนิการซ่อมแซมและติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ บริเวณทางโค้ง, ๒๐๐,๐๐๐ 7,437 งบปกติ หน้า 28 ข้อ 1

   แยกอนัตรายภายใน

ต าบลน้ าโจ้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ าตามแนว ด าเนนิการจัดกจิกรรมการสร้างฝายชะลอน้ าบริเวณ ม.4, ม.9 ๕,๐๐๐ 3,800 งบปกติ หน้า 31 ข้อ 4

พระราชด าริ ภเูขารักษาสภาพแวดล้อมของปา่ไมใ้หชุ้่มชื้น

แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการจัดหาบคุลากรเพื่อปฏบิติังานด้านการ จ้างเหมาพนกังานจัดเกบ็ขยะทั้ง 10 หมู่บา้น ทกุหมู่บา้น ๔๕๐,๐๐๐ 216,000 ปกติ หน้า 32 ข้อ 2

บริหารสาธารณะจัดเกบ็ขยะมลูฝอย ในต าบลน้ าโจ้

แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

ที่มาของงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

หมายเหตุ
  งบประมาณ  

(บาท)
ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป

  งบประมาณ  
(บาท)

  งบประมาณ  
(บาท)

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการค่ายลูกเสือเพื่อส่ิงแวดล้อม อดุหนนุโรงเรียนทองทพิย์วิทยา โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ๔๐,๐๐๐ 0 0  

จัดค่ายสร้างจิตส านกึการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ด าเนนิการจัดกจิกรรมปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ทกุหมู่บา้น ๒๐,๐๐๐ 17,800 งบปกติ หน้า 31 ข้อ 1

๒ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาไฟปา่และ ด าเนนิการจัดกจิกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนั พื้นที่เส่ียงภยั ม.4,9 ๕๐,๐๐๐ 3,600 งบปกติ หน้า 31 ข้อ 2

หมอกควัน ไฟปา่และท าแนวกนัไฟ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสและเด็กด้อย การใหค้วามช่วยเหลือเคร่ืองอปุโภคบริโภค,ทนุทรัพย์ ทกุหมู่บา้น ๑๐,๐๐๐ 113,520 โอนเพิ่ม 317,340 หน้า 33 ข้อ 5

โอกาสในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐

  แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทกุหมู่บา้น ๑๕,๙๓๐,๐๐๐ 7,802,300 งบปกติ หน้า 33 ข้อ 2

๒ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร ด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพกิาร ทกุหมู่บา้น ๔,๖๔๖,๔๐๐ 2,084,000 งบปกติ หน้า 33 ข้อ 3

๓ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ทกุหมู่บา้น ๑๘๐,๐๐๐ 78,000 งบปกติ หน้า 33 ข้อ 4

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

  งบประมาณ  
(บาท)

  งบประมาณ  
(บาท)

ล าดับ

สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป

  งบประมาณ  
(บาท)

  งบประมาณ  
(บาท)

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป

ล าดับ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๔ โครงการสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลฯ ๒๓๐,๐๐๐ 230,000 งบปกติ หน้า 41 ข้อ 4

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ต าบลน้ าโจ้  

 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการอดุหนนุอาหารกลางวันส าหรับเด็ก จ่ายเงินอดุหนนุใหโ้รงเรียนไปด าเนนิการจัดหา ร.ร.บา้นฮ่องหา้ ๑๘๔,๐๐๐ 188,642 งบปกติ หน้า 34 ข้อ 8

นกัเรียนในโรงเรียน อาหารกลางวันส าหรับเด็กนกัเรียน ร.ร.ทองทพิย์วิทยา ๒๘๔,๐๐๐

ร.ร.บา้นหนอง ๑๐๐,๐๐๐

ร.ร.บา้นน้ าโจ้ ๑๔๘,๐๐๐

ร.ร.บา้นแมป่งุ ๑๐๐,๐๐๐

๒ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายสถานศึกษา สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๑,๐๗๔,๕๐๐ 166,812 งบปกติ หน้า 36 ข้อ 2

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

  - โครงการอาหารกลางวนัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พฒันา

 เด็กเล็กเทศบาลต าบลน้ าโจ้

  - โครงการวันวิชาการและผลงานครู จัดแสดงผลงานทางวิชาการทางการศึกษา

  - โครงการพฒันาความรู้สู่โลกกว้าง จัดกจิกรรมทศันศึกษานอกสถานที่ใหแ้กเ่ด็กและ

ผู้ปกครองของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

  - โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนประจ าปขีอง ศพด.

  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดหาวัสดุส านกังาน อปุกรณ์ในการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาของ ศพด. ทต.น้ าโจ้ 20,000 บาท

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป
  งบประมาณ  

(บาท)

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ
  งบประมาณ  

(บาท)
งบประมาณที่ใชไ้ป ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

  จัดหาวัสดุงานบา้นงานครัว 30,000 บาท    

 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายในการ    

ติดต้ังและค่าบริการรายเดือนอนิเตอร์เนต็ ๐

ศพด. ทต.น้ าโจ้ 10,000 บาท ๐

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ด าเนนิการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ เทศบาลฯ ๑๕๐,๐๐๐ 141,380 โอนลด 7,000 หน้า 34 ข้อ 9

๒ โครงการสนบัสนนุการจัดงานรัฐพธิีของอ าเภอ จา่ยเงินอดุหนุนอ าเภอแม่ทะเพือ่สนับสนุนการจดังานรัฐพธิี เทศบาลฯ ๘,๐๐๐ 8,000 ปกติ หน้า 39 ข้อ 10

๓ โครงการท าบญุตักบาตรในวันขึ้นปใีหม่ จัดกจิกรรมท าบญุตักบาตร, ทอดผ้าปา่ เทศบาลฯ - หน้า 38 ข้อ 6

๔ โครงการประเพณีต๋านกว๋ยสลาก ร่วมกิจกรรมเพือ่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่ให้คงอยูสื่บไป เทศบาลฯ - หน้า 39 ข้อ 11

๕ โครงการประเพณีเข้ารุกขมลู ร่วมกิจกรรมเพือ่อนุรักษ์ประเพณีท้องถิน่ให้คงอยูสื่บไป เทศบาลฯ - หรเ 40 ข้อ 12

๖ โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดต าบลน้ าโจ้ ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลน้ าโจ้ เทศบาลฯ ๙๕,๐๐๐ 52,500 งบปกติ หน้า 41 ข้อ 1

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ด าเนนิการต้ังจุดตรวจ,จัดเวร อปพร.เฝ้าระวังเหตุ ทกุหมู่บา้น ๕,๐๐๐ 1,300 งบปกติ หน้า 44 ข้อ 6

ในช่วงเทศกาลปใีหม่ 7 วัน 7 คืน

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

  งบประมาณ  
(บาท)

ล าดับ

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ
  งบประมาณ  

(บาท)
งบประมาณที่ใชไ้ป ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป
  งบประมาณ  

(บาท)



  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบรูณาการ ด าเนนิกจิกรรมอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชนในการ เทศบาลฯ 10,000 9,984 งบปกติ หน้า 44 ข้อ 8

ทบทวนแผนชุมชน  

๒ โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ด าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการจัดท า เทศบาลฯ 10,000 3,743 งบปกติ หน้า 44 ข้อ 10

 แผนพฒันาทอ้งถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการสนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมของ จ่ายเงินอดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอแมท่ะ เทศบาลฯ 30,000 30,000 งบปกติ หน้า 47 ข้อ 1

ที่ท าการปกครองอ าเภอแมท่ะ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร จัดส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกรมฯ เทศบาลฯ ๑๕๐,๐๐๐ 12,708 งบปกติ หน้า 50 ข้อ 3

และสถาบนัที่นา่เชื่อถือ

๒ โครงการอบรมการจัดท าตัวชี้วัด (KPI) จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัด เทศบาลฯ ๕,๐๐๐ 675 งบปกติ หน้า 50 ข้อ 4

เพื่อการประเมนิผลสัมฤทธิข์องโครงการ ของโครงการและสามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผน

งาน/โครงการแกบ่คุลากร ๑๕๕,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ

งบประมาณที่ใชไ้ป
  งบประมาณ  

(บาท)
ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป
  งบประมาณ  

(บาท)

ล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ
  งบประมาณ  

(บาท)
งบประมาณที่ใชไ้ป ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุ



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๓ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซ้ือตู้บานทบึสี จ านวน 2  ตู้ เทศบาลฯ ๙,๐๐๐ 8,000 งบปกติ หน้า 51 ข้อ 1

(ส านกัปลัดเทศบาล) 2.จัดซ้ือตู้บานเล่ือนทบึ จ านวน 1 ตู้ เทศบาลฯ ๓,๙๐๐ 3,800 งบปกติ

3.จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บานเปดิกระจก จ านวน 1 ตู้ เทศบาลฯ ๖,๐๐๐ 6,000 งบปกติ

4.จัดซ้ือชุดรับแขกบนุวม จ านวน 1 ชุด เทศบาลฯ ๑๐,๐๐๐ 10,000 งบปกติ

5.จดัซ้ือชดุไมโครโฟน ส าหรับหอ้งประชมุ จ านวน 1 ชดุ เทศบาลฯ ๘๔,๐๐๐ 84,000 งบปกติ

๔ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บานเปดิกระจก จ านวน 2 ตู้ เทศบาลฯ ๑๒,๐๐๐ 12,000 งบปกติ หน้า 52 ข้อ 2

(กองคลัง) 2.จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ เทศบาลฯ ๗,๘๐๐ 7,800 งบปกติ

3.จัดซ้ือเกา้อี้ผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว เทศบาลฯ ๗,๐๐๐ 7,000 งบปกติ

4.จัดซ้ือเกา้อี้พนกังาน จ านวน 4 ตัว เทศบาลฯ ๑๐,๘๐๐ 10,800 งบปกติ

๕ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซ้ือตู้เหล็กบานทบึสี จ านวน 1 ตู้ เทศบาลฯ ๔,๕๐๐ 4,000 งบปกติ หน้า 55 ข้อ 5

(กองวิชาการและแผนงาน) 2.จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟตุ พร้อมกระจก เทศบาลฯ ๗,๕๐๐ 7,500 งบปกติ

จ านวน 1 ตัว   

3.จัดซ้ือเกา้อี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว เทศบาลฯ ๓,๕๐๐ 3,500 งบปกติ

๖ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับฏบิติังาน 1.จัดซ้ือตู้เหล็กบานทบึสี จ านวน 2 ตู้ เทศบาลฯ ๙,๐๐๐ 8,000 งบปกติ หน้า 54 ข้อ 4

(กองสาธารณสุขฯ) 2.จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 ตัว เทศบาลฯ ๙,๐๐๐ 7,800 งบปกติ

๗ โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับปฏบิติังาน 1.จัดซ้ือตู้เหล็กบานทบึสี จ านวน 2 ตู้ เทศบาลฯ ๙,๐๐๐ 8,000 งบปกติ หน้า 53 ข้อ 3

(กองช่าง) 2.จัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีต ทรงลูกบาศก ์3 ชุด เทศบาลฯ ๒๒,๕๐๐ 19,500 งบปกติ

3.จัดซ้ือเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ขนาด 50 เมตร เทศบาลฯ ๘,๐๐๐ 7,200 งบปกติ

จ านวน 2 อนั

ที่มาของงบประมาณ หมายเหตุล าดับ โครงการ สถานที่ด าเนินการ งบประมาณที่ใชไ้ป
  งบประมาณ  

(บาท)



      แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี กับ ผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  พ.ศ.2560

แผนภมูิแสดงร้อยละของโครงการที่ด าเนินการใน 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ประจ าปี   พ.ศ.  2560
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โครงการทีด่ าเนนิการใน 5 ยทุธศาสตร์
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การบรหิาร  

ตามแผนพัฒนา 3 ปี 10 6 21 1 7

ด าเนนิการแลว้เสร็จ 10 5 20 1 7



2.2 การตดิตามประเมนิผลในเชงิคุณภาพ

      2.2.1 แบบที ่1 แบบชว่ยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลน้ าโจ้

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

1.มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนา √

ท้องถิ่น

3.มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √

4.มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง √

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

7.มีการรวบรวมข้อมูล และปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √

8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (swot) เพือ่ประเมินสถานภาพการ √

พัฒนาท้องถิ่น

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทีส่อดคล้องกับ √

ศักยภาพของท้องถิ่น

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้อง √

กับยุทธศาสตร์จังหวัด

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน √

13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน √

14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √

15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา √

16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √

17.มีการท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √

18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ √

ประเดน็ประเมนิ มกีารด าเนินงาน ไมม่กีารด าเนินงาน



 

 

2.2.2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ โดยรวม ดังนี้ 
 - การก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองในหมู่บ้าน ท าให้การสัญจรได้สะดวกและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนการก่อสร้าง, ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ท าการเกษตรท าให้เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการน าเครื่องมือ เครื่องจักรเข้าไปช่วยในการเพาะปลูก และยังท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่
ตลาดได้สะดวกข้ึน ประหยัดต้นทุนของเกษตรกร 
 - การก่อสร้างท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า สามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าซากทุกปี เนื่องจากปัจจุบันมีการถมที่สูงขึ้น การสร้างถนนสูงกว่าที่อยู่อาศัยท าให้น้ าฝนไม่มี
ช่องทางไหลออก การก่อสร้างท่อระบายน้ าจึงท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
 - การซ่อมแซม ขยายเขตประปา ท าให้ประชาชนได้มีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง และคุณภาพของน้ าประปา  
มีคุณภาพดีข้ึน สะอาดมากขึ้น 
 - การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสามารถให้บริการได้รวดเร็ว และมีคุณภาพเนื่องมาจากความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์และบุคลากร 
 

 2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยรวม ดังนี้ 
 - การพัฒนาสภาพแวดล้อมท าให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ สะอาด เรียบร้อย สวยงาม โดยเฉพาะการก าจัดขยะ 
มีการบริการจัดเก็บขยะไม่มีแหล่งเพาะเชื้อโรค 
 - การรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทุกคน  
 - การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าด้วยการท าแนวกันไฟ การสร้างฝายชะลอน้ า ท าให้ระบบนิเวศน์กลับคืนสู่สมดุลมี
อาหารจากป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ส าหรับประชาชน 
 - ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
 

 3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ไปสู่การปฏิบัติ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยรวม ดังนี้ 
 - การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพถึงบ้าน ลดภาระในการ
เดินทาง จัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการให้ได้รับความสะดวกในการด ารงชีพ 
 - การพัฒนาเด็กให้ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับสารอาหารครบถ้วน จัดกิจกรรมให้เด็ก
พัฒนาการในทางสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เด็กได้รับการพัฒนาทางร่างกายและสมองไปพร้อมๆ กัน 
ท าให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
 - การสืบสานประเพณีท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีต้องอนุรักษ์เพ่ือสืบทอดต่อรุ่นหลานให้รู้จักอัตลักษณ์ของ
ตนเอง ไม่ถูกสังคมยุคใหม่กลืนจนลืมความเป็นมาและประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามท่ีบรรพบุรุษได้สร้างไว้ 
 - การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน จัดให้มีสถานพยาบาลให้บริการรักษาในต าบล ท าให้ประชาชน
ใกล้กับแพทย์และลดภาระในการเดินทางไปโรงพยาบาลที่อยู่ไกลด้วย 



 

 

 การสร้างความเข้มแข็ง ประชาชนจะได้รับบริการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่โดย
อาสาสมัครที่มาจากชุมชน, มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น, มีสถานที่พัฒนาความรู้ แหล่งเรียนรู้ที่แสวงหา
ความรู้ได้ตลอดชีพ และประชาชนยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังรักษาความสงบช่วยแก้ไขปัญหาสังคมของตนเอง
นอกจากนั้นเทศบาลมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาชุมชน 
 

 4. ด้านเศรษฐกิจ 
 การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปปฏิบัติ เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นอาชีพและความเป็นอยู่       
ซ่ึงต าบลน้ าโจ้เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การพัฒนาพ้ืนท่ี พัฒนาแหล่งน้ าและการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรจึงเป็นความ
ต้องการหลักท่ีส าคัญของประชาชน แต่ในด้านการประกอบอาชีพเสริมรายได้ประชาชนให้ความส าคัญน้อยเนื่องจาก
ไม่มีเวลาว่างนัก  
 
 5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

การน ายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ดังนี้ 
 - การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถท าให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เป็นธรรม 
 - การพัฒนาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการในการใช้
ประโยชน์โดยตรง และท าให้การบริการสาธารณะทุกๆ ด้าน ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



       2.2.3 การประเมนิความพึงพอใจของประชาชนตอ่ผลการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลน ้าโจ้
               2.2.3.1 การประเมนิความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม
ตามแบบ 3/2 การประเมนิภาพรวม 5 ยุทธศาสตร์
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

1.  ประชากร
       ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโจ้ 10 หมู่บ้าน   จ้านวน  9,964 คน
2. กลุ่มตวัอย่าง
       กลุ่มตัวอย่างทีส้่ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ได้แก่  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศัยอยู่  ใน 10 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม

ตัวอย่าง จ้านวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแจกแบบสอบถาม จ้านวน  100  ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีอ่ยู่ในพืน้ที่
รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ จ้านวน  10  หมู่บ้าน  ผลปรากฏ

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ จ้านวน ร้อยละ

ชาย 35 35
หญิง 65 65
รวม 100 100

จากตารางที ่1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00  
และรองลงมา เป็นเพศชาย จ้านวน 35  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.00  

ตารางที ่ 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ จ้านวน ร้อยละ
ต้่ากว่า 20 ปี 3 3
20 – 30 ปี 10 10
31 – 40 ปี 8 8
41 – 50 ปี 30 30
51 – 60 ปี 41 41
มากกว่า 60 ปี 8 8

รวม 100 100

จากตารางที ่2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 
รองลงมาคือ  อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 , 31 - 40 ปี จ้านวน 8 คน   คิดเป็น
ร้อยละ  8.00 ,  มากกว่า 60 ปี จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอายุต้่ากว่า 20 ปี จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ3.00 ตามล้าดับ



ตารางที ่ 3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดบัการศึกษา จ้านวน ร้อยละ
ประถมศึกษา 44 44
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 29 29
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 4 4
ปริญญาตรี 19 19
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0
อื่นๆ 4 4

รวม 100 100

จากตารางที ่3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ้านวน 29 คน คิดเป็น   ร้อยละ  29.00 , ระดับปริญญาตรี จ้านวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.00 , และระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า อื่น ๆ จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล้าดับ

ตารางที ่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชพี จ้านวน ร้อยละ
รับราชการ 3 3
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 8 8
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 2
รับจ้าง 38 38
นักเรียน นักศึกษา 2 2
เกษตรกร 47 47

รวม 100 100

จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จ้านวน 47  คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมา
คือรับจ้าง จ้านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  38.00, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00,
รับราชการ จ้านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.00 , ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว , นักเรียน/นักศึกษา  จ้านวน 2  คน 
คิดเป็นร้อยละ  2.00  ตามล้าดับ 



แบบสอบถามในส่วนที ่2  ประกอบด้วยค้าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ   
เพือ่ให้คะแนนในค้าถามแต่ละข้อดังนี้
 มากทีสุ่ด ให้  5  คะแนน

มาก ให้  4  คะแนน
ปานกลาง ให้  3  คะแนน
น้อย ให้  2  คะแนน
น้อยทีสุ่ด ให้  1  คะแนน
การแปลค่าช่วงคะแนน     มีเกณฑ์ในการแปลค่าดังนี้
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80 น้อยทีสุ่ด
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60 น้อย
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40 ปานกลาง
คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20 มาก
คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 มากทีสุ่ด

ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจตอ่ผลการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลน ้าโจ้ในภาพรวม
ตารางที ่5  ร้อยละความพึงพอใจตอ่ผลการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลน ้าโจ้

ความพึงพอใจตอ่ผลการด้าเนินงานของ                    ระดบัความพึงพอใจ(ร้อยละ)
เทศบาลต้าบลน ้าโจ้ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด X ระดบั

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
   ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 18 72 10 0 0 4.08 มาก
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
   ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 27 63 10 0 0 4.17 มาก
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
   คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29 60 11 0 0 4.18 มาก
4. มีการรายงานผลการด้าเนินงานของ
   โครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 0 48 52 0 0 3.48 มาก
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
   การด้าเนินโครงการ/กิจรรม 0 43 56 1 0 3.42 มาก
6. การด้าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่้าหนด 2 72 26 0 0 3.76 มาก
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่
    การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 14 79 7 0 0 4.07 มาก
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนิน
   โครงการ/กิจกรรม 33 56 11 0 0 4.22 มากทีสุ่ด

รวมเฉลี่ย 3.92 มาก



จากตารางที ่5  แสดงจ้านวนร้อยละและค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงานของ
เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ ซ่ึงข้อมูลทีร่วบรวมได้สามารถน้ามาวิเคราะห์ได้ดังนี้

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมพบว่ามีระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 3.92  เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ทีก่้าหนดไว้อยู่ในระดับ  มาก

ส้าหรับผลการส้ารวจแยกประเด็นโดยการเรียงล้าดับจากมากไปน้อยพบว่า ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  มีคะแนนเฉล่ีย 4.22 อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับ มาก, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ  
โครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.17 อยู่ในระดับ มาก, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.08 อยู่ในระดับมาก, ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น มีคะแนนเฉล่ีย 4.07 อยู่ในระดับมาก, การด้าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาทีก่้าหนด
มีคะแนนเฉล่ีย 3.76 อยู่ในระดับมาก, มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ มีคะแนนเฉล่ีย 3.48 อยู่ในระดับมาก, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 อยู่ในระดับมาก



4. สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะ (ท้ายแบบสอบถาม)

ปัญหา ความถ่ี
1. ถนนภายในหมู่บ้าน 41
   - เป็นถนนลูกรัง 11
   - ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ เพราะอายุการใช้งานมานาน 15
   - ถนน คสล.ใหม่ แตก ช ารุด ไม่แข็งแรง 8
   - ไม่มีไหล่ทาง 7
2. น้ าท่วมขัง 19
   - ไม่มีท่อหรือรางระบายน้ าข้างถนน 10
   - ถนนสูงกว่าบ้านเรือนน้ าไหลไม่ได้ 7
   - มีการสร้างบ้านเรือนปิดทางเดิม ท าให้น้ าไหลไม่ได้ 2
3. น้ าเพือ่การเกษตร 25
   - ขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร 15
   - ล าเหมืองเดิม คสล. แตกช ารุด 2
   - เหมืองดินไม่ได้ดาดท าให้น้ าไหลช้าและสูญเสียน้ าทีซึ่มไปในดินมาก 2
   - ล าเหมืองต้ืนเขินควรขุดลอกให้น้ าไหลได้สะดวก 2
   - ก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพิม่ขึ้น 4
4. น้ าประปา 9
   - ไม่มีน้ าประปาใช้ เพราะแนวท่อไม่ถึงควรขยายเขตประปา (ม.2) 4
   - น้ าประปาสกปรก ขุ่น มีตะกอน ควรปรับปรุง (ม.2, ม.5, ม.6) 2
   - น้ าประปาไม่ไหลบ่อยมาก น้ าไม่มีใช้ในครัวเรือน (ม.5, ม.6) 1
5. ไฟฟ้าสาธารณะ 6
   - จุดเส่ียงทางแยก ทางโค้งในหมู่บ้านยังไม่มีไฟกิ่ง 6
6. หอกระจายข่าว 6
   - เสียงไม่ชัดเจน ฟังไม่รู้เร่ือง ควรเพิม่ล าโพงหรือปรับปรุง (ม.1, ม.6, ม.3) 6
7. ส่ิงแวดล้อม 7
   - ขยะส่งกล่ินเหม็น หมู่ 1 2
   - น้ าเสียจากโรงงานไหลสู่ล าคลอง หมู่ 1 3
   - กล่ินเหม็นขี้หมู ขี้ไก่ ม.8, ม.2 2



ปัญหา ความถ่ี
8. สังคม 18
   - ยาเสพติดแพร่ระบาด 7
   - การเล่นการพนันในหมู่บ้าน (ม.5, ม.1) 5
   - ประชาชนขาดความสามัคคี 6
9. อาชีพ 13
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 8
   - จัดท าร้านค้า หรือ ตลาดนัดจ าหน่ายสินค้าชุมชน 2
   - ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตร 3
10. การบริหารองค์กร 15
   - ปรับปรุงการให้บริการประชาชนของพนักงาน 4
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบโครงการ 6
   - โครงการประชาชนเสนอไม่ได้ด าเนินการ 5



     2.2.3.2 การประเมนิความพึงพอใจของประชาชน แยกตามยุทธศาสตร์
แบบที ่3/3 แบบประเมนิความพึงพอใจตอ่ผลการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลน ้าโจ้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

1.  ประชากร
       ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโจ้ 10 หมู่บ้าน   จ้านวน  9,964 คน
2. กลุ่มตวัอย่าง
       กลุ่มตัวอย่างทีส้่ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ได้แก่  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศัยอยู่  ใน 10 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม

ตัวอย่าง จ้านวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแจกแบบสอบถาม จ้านวน  100  ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีอ่ยู่ในพืน้ที่

รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ จ้านวน  10  หมู่บ้าน  ผลปรากฏ

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ จ้านวน ร้อยละ
ชาย 36 36.00
หญิง 64 64.00
รวม 100 100

จากตารางที ่1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00  
และรองลงมา เป็นเพศชาย จ้านวน 36  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.00  

ตารางที ่ 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ จ้านวน ร้อยละ

ต้่ากว่า 20 ปี 0 0
20 – 30 ปี 7 7
31 – 40 ปี 11 11
41 – 50 ปี 23 23
51 – 60 ปี 40 40
มากกว่า 60 ปี 19 19

รวม 100 100

จากตารางที ่2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือ  อายุระหว่าง 41-50 ปี จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ,อายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ  19.00 ,  31-40 จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และอายุระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน 7 
คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล้าดับ



ตารางที ่ 3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดบัการศึกษา จ้านวน ร้อยละ

ประถมศึกษา 63 63
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 18 18
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 11 11
ปริญญาตรี 7 7
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0
อื่นๆ 1 1

รวม 100 100

จากตารางที ่3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ้านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ้านวน 18 คน คิดเป็น   ร้อยละ  18.00 , ระดับอนุปริญญาหรือเทียบ
เท่าจ้านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 11.00 , และระดับอื่นๆ จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล้าดับ

ตารางที ่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชพี จ้านวน ร้อยละ

รับราชการ 3 3
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 3
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 11 11
รับจ้าง 37 37
นักเรียน นักศึกษา 4 4
เกษตรกร 42 42

รวม 100 100

จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ  42.00 
รองลงมาคือรับจ้าง จ้านวน 37  คน คิดเป็นร้อยละ 37.00, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.00, นักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00 และรับราชการ, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ้านวน 3 
คนคิดเป็นร้อยละ  3.00 ตามล้าดับ 



ตารางที ่5 ความถ่ีของคะแนนความพึงพอใจ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ทีก่้าหนด
7) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม

  จากตารางที ่5 แสดงจ้านวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงาน 
ในด้านโครงสร้างพืน้ฐานพบว่า ประชาชนให้น้้าหนักคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ในหัวข้อ ประโยชนทีป่ระชาชนได้รับ
จากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป
9 คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 8 คะแนน หัว
ข้อผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ล้าดับถัดไป 5 คะแนน หัว
ข้อมีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรม, การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่้าหนด, ตามล้าดับ

ความพึงพอใจ
คะแนน

12 22 35 16 8 3 0 0 0 4 0

37 21 8 10 5 17 2

16 1 11 1 9

0 0 0 0

13 41 20 5 0 9

41 1 7 1 2 10

3 1 0 4 4

25 6 12 9 9

10 11 6 4 3

34 3 2 0 0 0

1 0 2 9 747

55 8 23 2 2

29 11 33 10 1

10 0 0 0 0 0

4 0 0 0 012



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

1.  ประชากร
       ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโจ้ 10 หมู่บ้าน   จ้านวน  9,964 คน
2. กลุ่มตวัอย่าง
       กลุ่มตัวอย่างทีส้่ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ได้แก่  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศัยอยู่  ใน 10 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม

ตัวอย่าง จ้านวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแจกแบบสอบถาม จ้านวน  100  ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีอ่ยู่ในพืน้ที่

รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ จ้านวน  10  หมู่บ้าน  ผลปรากฏ

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ จ้านวน ร้อยละ

ชาย 38 38.00
หญิง 62 62.00
รวม 100 100

จากตารางที ่1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00  
และรองลงมา เป็นเพศชาย จ้านวน 38  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.00  

ตารางที ่ 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ จ้านวน ร้อยละ
ต้่ากว่า 20 ปี 4 4
20 – 30 ปี 13 13
31 – 40 ปี 11 11
41 – 50 ปี 30 30
51 – 60 ปี 34 34
มากกว่า 60 ปี 8 8

รวม 100 100

จากตารางที ่2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
34.00 รองลงมาคือ  อายุระหว่าง 41-50 ปี จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ,อายุระหว่าง 20-30 ปี
จ้านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ  13.00 , อายุระหว่าง 31-40 จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00, อายุมากว่า

60 ปี จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอายุต้่ากว่า 20 ปี จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล้าดับ



ตารางที ่ 3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดบัการศึกษา จ้านวน ร้อยละ

ประถมศึกษา 54 54
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 35 35
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 2 2
ปริญญาตรี 9 9
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0
อื่นๆ 0 0

รวม 100 100

จากตารางที ่3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ้านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ้านวน 35 คน คิดเป็น  ร้อยละ  35.00 , ระดับปริญญาตรี จ้านวน 9
คนคิดเป็นร้อยละ 9.00 , และระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล้าดับ

ตารางที ่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชพี จ้านวน ร้อยละ
รับราชการ 2 2
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 5

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 17 17
รับจ้าง 39 39
นักเรียน นักศึกษา 7 7

เกษตรกร 30 30
รวม 100 100

จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  39.00 รองลงมา
คือเกษตรกร จ้านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 30.00, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00,
นักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.00 , เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 
และรับราชการ จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  ตามล้าดับ 



ตารางที ่5 ความถ่ีของคะแนนความพึงพอใจ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ทีก่้าหนด
7) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม

  จากตารางที ่5 แสดงจ้านวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงาน 
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพบว่า ประชาชนให้น้้าหนักคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ในหัวข้อ 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 9 คะแนน หัวข้อ ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, ผลการด้าเนิน
โครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ล้าดับถัดไป 7 คะแนน หัวข้อ การด้าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาทีก่้าหนด ล้าดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามล้าดับ

ความพึงพอใจ
คะแนน

27 13 31 10 2 7 0 1 1 1 7

21 11 33 16 4 11 0

10 9 8 14 13

0 0 3 1

29 6 27 15 3 14

31 2 1 2 0 10

0 3 0 0 3

10 11 26 34 8

5 1 7 22 23

1 0 0 0 0 0

0 0 0 5 1027

18 39 24 7 7

12 7 41 19 6

5 0 0 0 0 0

3 2 0 0 010



3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชมุชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

1.  ประชากร
       ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโจ้ 10 หมู่บ้าน   จ้านวน  9,964 คน
2. กลุ่มตวัอย่าง
       กลุ่มตัวอย่างทีส้่ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ได้แก่  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศัยอยู่  ใน 10 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม

ตัวอย่าง จ้านวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแจกแบบสอบถาม จ้านวน  100  ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีอ่ยู่ในพืน้ที่
รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ จ้านวน  10  หมู่บ้าน  ผลปรากฏ

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ จ้านวน ร้อยละ

ชาย 43 43.00
หญิง 57 57.00
รวม 100 100

จากตารางที ่1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  

และรองลงมา เป็นเพศชาย จ้านวน 43  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.00  

ตารางที ่ 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ จ้านวน ร้อยละ

ต้่ากว่า 20 ปี 3 3
20 – 30 ปี 5 5
31 – 40 ปี 6 6
41 – 50 ปี 24 24
51 – 60 ปี 33 33
มากกว่า 60 ปี 29 29

รวม 100 100

จากตารางที ่2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
รองลงมาคือ  อายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ,อายุระหว่าง 41-50 ปี จ้านวน 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ  24.00 , อายุระหว่าง 31-40 จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ,อายุระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ5.00 และอายุต้่ากว่า 20 ปี จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล้าดับ



ตารางที ่ 3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดบัการศึกษา จ้านวน ร้อยละ
ประถมศึกษา 70 70
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 21 21
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 3 3
ปริญญาตรี 5 5
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1
อื่นๆ 0 0

รวม 100 100

จากตารางที ่3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ้านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ้านวน 21 คน คิดเป็น  ร้อยละ  21.00 , ระดับปริญญาตรี จ้านวน 5
คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 , ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และสูงกว่าปริญญาตรี 
จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล้าดับ

ตารางที ่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชพี จ้านวน ร้อยละ
รับราชการ 3 3

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 15 15

รับจ้าง 28 28
นักเรียน นักศึกษา 8 8
เกษตรกร 45 45

รวม 100 100

จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  45.00 รองลง
มาคือรับจ้าง จ้านวน 28  คน คิดเป็นร้อยละ 28.00, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00, 
นักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.00 , รับราชการ  จ้านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ  3.00 และ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  ตามล้าดับ 



ตารางที ่5 ความถ่ีของคะแนนความพึงพอใจ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ทีก่้าหนด
7) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม

  จากตารางที ่5 แสดงจ้านวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงาน 
ในด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยพบว่า ประชาชนให้น้้าหนักคะแนนสูงสุด 10 คะแนน
ในหัวข้อ ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น, ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, การด้าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาทีก่้าหนด ล้าดับถัดไป 7 คะแนน หัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม ล้าดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ,
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามล้าดับ

ความพึงพอใจ
คะแนน

10 13 37 12 2 18 0 1 0 1 6

14 7 10 30 2 26 0

9 6 16 6 14

0 2 4 5

10 19 27 13 7 13

32 1 1 0 0 15

0 0 0 0 11

18 20 36 3 9

6 3 3 10 5

14 0 0 0 0 0

9 5 3 7 2326

36 17 23 10 10

31 15 23 10 7

4 0 1 0 0 0

0 0 0 0 014



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

1.  ประชากร
       ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโจ้ 10 หมู่บ้าน   จ้านวน  9,964 คน
2. กลุ่มตวัอย่าง
       กลุ่มตัวอย่างทีส้่ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ได้แก่  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศัยอยู่  ใน 10 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม

ตัวอย่าง จ้านวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแจกแบบสอบถาม จ้านวน  100  ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีอ่ยู่ในพืน้ที่

รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ จ้านวน  10  หมู่บ้าน  ผลปรากฏ

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ จ้านวน ร้อยละ

ชาย 38 38.00
หญิง 62 62.00
รวม 100 100

จากตารางที ่1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00  
และรองลงมา เป็นเพศชาย จ้านวน 38  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.00  

ตารางที ่ 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ จ้านวน ร้อยละ
ต้่ากว่า 20 ปี 1 1
20 – 30 ปี 4 4
31 – 40 ปี 7 7
41 – 50 ปี 33 33
51 – 60 ปี 27 27
มากกว่า 60 ปี 28 28

รวม 100 100

จากตารางที ่2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
รองลงมาคือ  อายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ,อายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ  27.00, อายุระหว่าง 31-40 จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00, อายุระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน    
4 คน คิดเป็นร้อยละ4.00 และต้่ากว่า 20 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล้าดับ



ตารางที ่ 3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดบัการศึกษา จ้านวน ร้อยละ
ประถมศึกษา 89 89
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 11 11
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 0 0
ปริญญาตรี 0 0
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0
อื่นๆ 0 0

รวม 100 100

จากตารางที ่3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ้านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ้านวน 11 คน คิดเป็น   ร้อยละ  11.00 ตามล้าดับ

ตารางที ่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชพี จ้านวน ร้อยละ
รับราชการ 0 0
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 6
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 12 12
รับจ้าง 11 11
นักเรียน นักศึกษา 0 0
เกษตรกร 71 71

รวม 100 100

จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ  71.00 รองลง
มา คือ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00, รับจ้าง จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00,
และ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล้าดับ



ตารางที ่5 ความถ่ีของคะแนนความพึงพอใจ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ทีก่้าหนด
7) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม

  จากตารางที ่5 แสดงจ้านวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงาน 
ในด้านการพัฒนาเศรฐกิจพบว่า ประชาชนให้น้้าหนักคะแนนสูงสุด  10 คะแนน ในหัวข้อ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม, ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อ มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ผล
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ล้าดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผลการด้าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม,
การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่้าหนด ตามล้าดับ
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5.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

1.  ประชากร
       ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลน้้าโจ้ 10 หมู่บ้าน   จ้านวน  9,964 คน
2. กลุ่มตวัอย่าง
       กลุ่มตัวอย่างทีส้่ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  ได้แก่  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศัยอยู่  ใน 10 หมู่บ้าน โดยการสุ่ม

ตัวอย่าง จ้านวน 100 คน  
3. ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแจกแบบสอบถาม จ้านวน  100  ชุด ให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างทีอ่ยู่ในพืน้ที่

รับผิดชอบของดังนี้ เทศบาลต้าบลน้้าโจ้ จ้านวน  10  หมู่บ้าน  ผลปรากฏ

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่ 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ จ้านวน ร้อยละ
ชาย 35 35.00

หญิง 65 65.00
รวม 100 100

จากตารางที ่1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00  
และรองลงมา เป็นเพศชาย จ้านวน 35  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.00  

ตารางที ่ 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ จ้านวน ร้อยละ

ต้่ากว่า 20 ปี 2 2
20 – 30 ปี 18 18
31 – 40 ปี 17 17
41 – 50 ปี 25 25
51 – 60 ปี 26 26
มากกว่า 60 ปี 12 12

รวม 100 100

จากตารางที ่2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ,อายุระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ  18.00, อายุระหว่าง 31-40 จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00, อายุมากกว่า 60 ปี จ้านวน    
12 คน คิดเป็นร้อยละ12.00 และ อายุต้่ากว่า 20 ปี จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล้าดับ



ตารางที ่ 3  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ระดบัการศึกษา จ้านวน ร้อยละ
ประถมศึกษา 48 48
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 30 30
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 5 5
ปริญญาตรี 17 17
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0
อื่นๆ 0 0

รวม 100 100

จากตารางที ่3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา ระดับประถมศึกษา จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ้านวน 30 คน คิดเป็น  ร้อยละ  30.00 , ระดับปริญญาตรี จ้านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 , และระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล้าดับ

ตารางที ่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชพี จ้านวน ร้อยละ

รับราชการ 1 1
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 13 13
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 20 20
รับจ้าง 36 36
นักเรียน นักศึกษา 6 6
เกษตรกร 24 24

รวม 100 100

จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง จ้านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  36.00 รองลงมา
คือเกษตรกร จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00,
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.00 , นักเรียน นักศึกษา จ้านวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ
6.00 และรับราชการ จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  ตามล้าดับ 



ตารางที ่5 ความถ่ีของคะแนนความพึงพอใจ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการด้าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ทีก่้าหนด
7) ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่
ผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการ
ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม

  จากตารางที ่5 แสดงจ้านวนความถี่ของการให้คะแนนของความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงาน 
ในด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรพบว่า ประชาชนให้น้้าหนักคะแนนสูงสุด 9 คะแนน ในหัวข้อ ประโยชน์
ทีป่ระชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 8 คะแนน หัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม, การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่้าหนด, ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่ผลการแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ล้าดับถัดไป 7 คะแนน หัวข้อ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม ล้าดับถัดไป 5 คะแนน หัวข้อ มีการรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ, การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามล้าดับ

0 019 29 23 19 4 6 0 0 0

0 0

17 21 33 12 10 7 0 0 0 0 0

14 11 31 22 3 19 0 0 0

0 2

6 9 20 16 9 35 0 0 0 2 3

11 17 17 10 10 29 3 1 0

0 0

9 15 33 21 4 15 1 0 1 1 0

10 22 30 24 7 5 0 2 0

ความพึงพอใจ
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5. อภิปรายผล 5 ยุทธศาสตร์

       การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลน้้าโจ้ โดยแยกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา จ้านวน 5 ยุทธศาสตร์ เป็นการส้ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ จ้านวน 
10 หมู่บ้าน เพือ่น้าผลการประเมินมาใช้ประกอบการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงาน
ของเทศบาลฯ ในอนาคต
      ผลการประเมิน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลน้้าโจ้โดยภาพรวม ในระดับ
คะแนนต้ังแต่ 5 ถึง 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงผลการส้ารวจในแต่ละยุทธศาสตร์แปรค่าเป็นอิสระ
ต่อกัน เนื่องจากมีตัวแปรของกลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างกัน ตามตัวแปรต้น นั่นเอง
      ดังนั้น ผลการส้ารวจจึงเป็นข้อมูลทีส่ามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์บริบทของชุมชนได้ว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านใด และยังมีความต้องการพัฒนาด้านใดอีกบ้างทีย่ังขาดการพัฒนา

******************************



 
 

 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 พันธกิจ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) 
    3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
    3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 
    3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง 
ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น 
หรือข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

10 
(2) 

 
2 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่นเป็นข้อมูลโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
โครงสร้างผุ้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(2) 2 

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอัน
แน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) 2 

(4) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) - 

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) 2 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

25 
(3) 

 
3 

(2) ผลการวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) - 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(4) 4 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(4) 4 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(4) 4 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(4) 
 
 
 

4 



 
 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหา 

(2) 2 

3.ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 พันธกิจ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นพันธกิจ 
3.7 ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัด
รวม) 
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 
 
3.9 ตัวช้ีวัดระแนว
ทางการพัฒนา 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(65) 
(10) 

 
10 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

(10) 10 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล  

(10) - 

วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5) 5 

พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนของภารกิจ 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
พันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

ตัวช้ีวัดรวมระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของเป้าประสงโดยรวม เป็นตัวก าหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดขึ้น
โดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

(5) 5 

ตัวช้ีวัดระแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
แนวทางการพัฒนา เป็นตัวก าหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดขึ้นโดยรวมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาสามปี 

(5) 5 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม 
หรืออันหนึ่งอันเดียว ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 86 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ (3) 
    5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) (3) 
    5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (4) 
    5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง (3) 
    5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ (5) 
    5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ (4) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
    5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 (3) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก 
เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการ
สาธารณะ 

10 10 

2.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 10 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียงเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 10 

4.แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ หรือหลักการ บูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
 

10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete บ้านน้ าโจ้ หมู่ที่ 5 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete บ้านน้ าโจ้ หมู่ที่ 5 (ซอย 1) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าจ้ า หมู่ที่ 2 (ซอยเข้าพระธาตุ) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจ้ า หมู่ที่ 2 (สายบ้านป่าจ้ า ม. 2 ไปบ้านน้ าโจ้ ม.5) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจ้ า หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายปวง สายสุภา) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าจ้ า หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายทูล ทิศไชย) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านน้ าโจ้ หมู่ที่ 5 สายป่าสุสาน 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการซ่อมแซมและติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารสาธารณะจัดเก็บขยะมูลฝอย 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการค่ายลูกเสือเพื่อสิ่งแวดล้อม 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 
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มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
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มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน ( Key Performance Indicator : KPI) ที่
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ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 
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(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ 
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ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 5 โครงการ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสนับสนุนการจัดรัฐพิธีของอ าเภอ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการท าบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการประเพณีเข้ารุกขมูล 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลน้ าโจ้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของท่ีท าการปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการอบรมการจัดท าตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับปฏิบัติงาน (ส านักปลัดเทศบาล) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับปฏิบัติงาน (กองวิชาการ) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขฯ) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับปฏิบัติงาน (กองช่าง) 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 
 
 
5.4  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 
 
5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

5 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2)วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป้นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไหร่ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 

(3) 3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด ( Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(4) 4 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 5 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังความเป็นจริง กรณีมี 
2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ปี 

(3) 3 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 

(5) 5 



 
 

 

5.10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท. 04 

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

(5) 5 

ตัวช้ีวัด (KPI) ท าก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

(4) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ แบบ 
ผ. 01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

รวมคะแนน 100 100 



 
 

บทที่ 3 บทสรุป 
 
1. ข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือน ตุลาคม 2559 – เดือน 
มีนาคม 2560) 
 

 - ผลการปฏิบัติงานมีปริมาณงานที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน  43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.56 
 - การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม โดยวัดจากตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้นั้น สามารถบรรลุได้ในส่วน
ที่เป็นปริมาณ แต่ในเชิงคุณภาพควรมีการติดตามประเมินผลหลังจากการด าเนินโครงการไปแล้ว และวัดผลลัพธ์มา
น าเสนอ เพ่ือจะได้ทราบว่าโครงการใดควรสานต่อ หรือโครงการใดไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุง
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใหม่ต่อไป 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 2.1 ปัญหาของชุมชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าเป็นต้องให้งบประมาณสูงมากซ่ึงเกินศักยภาพของ
เทศบาลฯ จึงท าให้ต้องส่งไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ซึ่งไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับการตอบสนอง
หรือไม่ ท าให้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข 
 2.2 ชุมชนขาดความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับจ านวนงบประมาณและค านึงถึงการขาดทุน โดยเฉพาะกลุ่มแกนน าชุมชน 
 2.3 การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลฯ ไม่ท างานเชิงรุกจึงไม่สามารถเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะ
ต าแหน่งที่ส าคัญในการพัฒนา การให้ความรู้ การประสานงาน อ านวยความสะดวก ด้านพัฒนาสังคมทุกมิติ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ตอ่การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ในภาพรวม โดยก าหนดให้มกีารเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้สุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง  

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า  20 ปี  (2)  20  -  30  ปี          (3)  31 – 40 ปี 

  (4) 41 – 50  ปี   (5)  51  –  60  ปี           (6)  มากกว่า  60 ป ี

3. การศกึษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า   (3)  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

  (4)  ปริญญาตรี               (5)  สูงกว่าปริญญาตรี          (6)  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                     (4) รับจ้าง   (5) นักเรียน นักศึกษา          (6) เกษตรกร 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5.ท่านมคีวามพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  
 

 ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอ 

โครงการ/กิจกรรม 

     

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ

โครงการ/กิจกรรม 

     

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน 

โครงการ/กิจกรรม 

     

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กิจกรรม

ต่อใหป้ระชาชนทราบ 

     

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

     

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

     

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ 

กิจกรรม 

     

 

ข้อเสนอแนะ

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................  

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 



 

 
 
 
 
ส่วนยุทธศาสตร์……..การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน....... . 

ชื่อโครงการ   ก่อสรา้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน, พัฒนาดา้นสาธารณูปโภค, การไฟฟ้าสาธารณะ,  

                   การวางผังเมือง  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง  

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า  20 ปี  (2)  20  -  30  ปี          (3)  31 – 40 ปี 

  (4) 41 – 50  ปี   (5)  51  –  60  ปี           (6)  มากกว่า  60 ป ี

3. การศกึษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า   (3)  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

  (4)  ปริญญาตรี               (5)  สูงกว่าปริญญาตรี          (6)  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                     (4) รับจ้าง   (5) นักเรียน นักศึกษา          (6) เกษตรกร 

…………………………………………………. 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ  

พัฒนาดา้น……..………………………………………..โดยใหค้ะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองคก์ร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 

คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 



 
 
 
 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์……..การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....... . 

ชื่อโครงการ   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,                    

                   การอนรุกัษ์ การฟืน้ฟ ูการเฝ้าระวังและการป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง  

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า  20 ปี  (2)  20  -  30  ปี          (3)  31 – 40 ปี 

  (4) 41 – 50  ปี   (5)  51  –  60  ปี           (6)  มากกว่า  60 ป ี

3. การศกึษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า   (3)  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

  (4)  ปริญญาตรี               (5)  สูงกว่าปริญญาตรี          (6)  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                     (4) รับจ้าง   (5) นักเรียน นักศึกษา          (6) เกษตรกร 

…………………………………………………. 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ  

พัฒนาดา้น……..………………………………………..โดยใหค้ะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองคก์ร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 

คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 



 

 

 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์……..การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย....... . 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาคุณภาพชวีิต, การศกึษา, ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม, ป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัย,                    

                   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง  

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า  20 ปี  (2)  20  -  30  ปี          (3)  31 – 40 ปี 

  (4) 41 – 50  ปี   (5)  51  –  60  ปี           (6)  มากกว่า  60 ป ี

3. การศกึษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า   (3)  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

  (4)  ปริญญาตรี               (5)  สูงกว่าปริญญาตรี          (6)  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                     (4) รับจ้าง   (5) นักเรียน นักศึกษา          (6) เกษตรกร 

…………………………………………………. 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ  

พัฒนาดา้น……..………………………………………..โดยใหค้ะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองคก์ร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 

คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 



 

 

 

 

 
 

ส่วนยุทธศาสตร์……..การพัฒนาเศรษฐกิจ........ 

ชื่อโครงการ   สง่เสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน, ส่งเสริมการตลาด, ส่งเสริมการท่องเที่ยว                    

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง  

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า  20 ปี  (2)  20  -  30  ปี          (3)  31 – 40 ปี 

  (4) 41 – 50  ปี   (5)  51  –  60  ปี           (6)  มากกว่า  60 ป ี

3. การศกึษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า   (3)  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

  (4)  ปริญญาตรี               (5)  สูงกว่าปริญญาตรี          (6)  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                     (4) รับจ้าง   (5) นักเรียน นักศึกษา          (6) เกษตรกร 

…………………………………………………. 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ  

พัฒนาดา้น……..………………………………………..โดยใหค้ะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองคก์ร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 

คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 



 

 

 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์……..การบรหิารและพัฒนาองค์กร........ 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาบุคลากร, ปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน                    

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง  

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า  20 ปี  (2)  20  -  30  ปี          (3)  31 – 40 ปี 

  (4) 41 – 50  ปี   (5)  51  –  60  ปี           (6)  มากกว่า  60 ป ี

3. การศกึษา (1)  ประถมศึกษา  (2) มัธยมศกึษาหรอืเทียบเท่า   (3)  อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 

  (4)  ปริญญาตรี               (5)  สูงกว่าปริญญาตรี          (6)  อื่นๆ 

4. อาชีพหลัก    (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

                     (4) รับจ้าง   (5) นักเรียน นักศึกษา          (6) เกษตรกร 

…………………………………………………. 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5. หากใหท้่านประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ  

พัฒนาดา้น……..………………………………………..โดยใหค้ะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองคก์ร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 

คะแนน 

(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมต่อใหป้ระชาชนทราบ  

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 


