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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
4.2 การติดตามและประเมินผล......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
4.3 สรุปผลการพัฒนาองถิ่น………………………………………………………………………………………………….……………. 
............................................................................................................................................................................ 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต(เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................ 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา  
............................................................................................................................................................................ 
4.5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.แบบประเมินติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 
   3.7 ยุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
รวมคะแนน 100 
 
 



 ๑๕๐ 

 

รายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง 

20 
(3) 
 
 
 

 

(2)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตกรปกครอบ 
การเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและ
ช่วงอายุและจ านวนประชากรฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 

(2) 
 
 

 

(5) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน
ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึกฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ 
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์  ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท. 

(3)  

 
 
 



 ๑๕๑ 

 

(ต่อ) 
ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ประกอบด้วย 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รมถึงความเช่ือมโยงของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมแลละ
การพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-trengthจุดแข็ง 
Weakness จุดอ่อน O-Opportunity โอกาส และ T-Threat อุปสรรค 

(3) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหากาพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักการประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10)  



 ๑๕๒ 

 

 
(ต่อ) 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือม
ของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีด าเนินการให้บรรลุวิสับทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือมุงมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานทีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเช่ือมโยงรวมน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓ 

 

2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้อถ่ิน   
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 
100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๔ 

 

รายละเอียดแนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand Demand Analysis) Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1)  การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 
2)  วิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) 
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงคุณ(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์   
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10  



 ๑๕๕ 

 

-ต่อ- 
ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได ้
 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง

กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
(Local Sufficiency Economy Plan:LSER) 

  

5. โครงการพฒันา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ 
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไป 
สู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ี
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะท้าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ 

(5)  



 ๑๕๖ 

 

 
ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได ้
 ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

 
 
 



 ๑๕๗ 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้ 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มี
ความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน้าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบ
อื่นๆ 

(5)  

   5.11มีการก าหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิง 
ท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 
 
100 
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3.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิภายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ 

จาก 
1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 1.1 แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 1.2 แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatory Methods) 
 1.3 แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) 
2. เชิงปริมาณ Quantitativeคุณภาพ Qualitative ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามทีก าหนดไว้หรือไม ่
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ(Impact) 

 


