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หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 2/2562) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
--------------------------------- 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 
1/2562) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุง ทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผล หน้า 429 – 438  ให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ก ากับการบริหารงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ การติดตาม การประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งน าข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอะแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถ
ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผล 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
     1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
     2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
     3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
  (8) แผนงาน 5 คะแนน  
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
  (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของ แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ 
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสั งคมสงเคราะห์ัฯลฯ 

(2)  

 (4) ขั อมูลเกี่ยวกั บระบบบริการพ ื้นฐาน เชั น การคมนาคมขนสั งั
การไฟฟั าัการประปา โทรศ พท ์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ขั อมูลเกี่ยวกั บระบบเศรษฐกิจ เชั น การเกษตร การประมงั
การปศสุตว์ัการบริการัการท องเที่ยว อัุตสาหกรรมั
การพาณัิชยั์/กลุ มอาชัีพแรงงาน ฯลฯัและเศรษฐกิจพอเพียงั
ท องถิ่น (ด านการเกษตรและแหล ่งน้ า) 

(2)  

 (6) ข อมูลเกี่ยวก บศาสนา ประเพณ ี วั ฒนธรรม เช น การน บถั อ 
ศาสนา ประเพณแีละงานประจาปี ภูมิปญัญาท องถิ่น ภาษาถัิ่นั
สัินค าพั ้นเม องและของที่ระลั ก ฯลฯัและ อ ่น ๆ 

(2)  

 (7) ข อมูลเกี่ยวก บทร พยากรธรรมชาติัเช น น้ า ป่าไม ัภูเขาั
คุณภาพของทร พยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจ ดเก็บข อมูลเพ อ่การจ ดทำแผนพั ฒนาั
ท องถิน่หรั อการใชั ข อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชัุมประชาคมท องถิ่น ร ูปแบบ วิธัีการัและการ 
ดำเนินการประชัุมประชาคมท องถ ิ่น โดยใชั กระบวนการัร วมคิด 
ร วมทำ ร วมต ัดสัินใจ ร วมตรวจสอบ ร วมรั บประโยชน์ั
ร วมแก ปัญหาัปร กษาหาร อแลกเปลี่ยนเรียนรู ัเพ ่อแก ปั ญหาั
สำหรั บการพ ฒนาท องถิน่ตามอำนาจหน าที่ขององค์กรปกครองั
สั วนทั องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลัุมความเชั ่อมโยง ความสอดคลั องั
ยุทธศาสตรจ์ั งหว ดัยุทธศาสตรั์การพ ฒนาขององค์กรปกครองั
สั วนทั องถิน่ในเขตจ งหว ด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยง
แผน ยุทธศาสตร์ชาติั20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใชั ผั งเมั องรวมหรั อผ งเม องเฉพาะและการั
บ งค บใชั ผลของการบ งค บใช ้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสั งคม เช น ด านแรงงาน การศ กษาั
สาธารณสัุข ความยากจน อาชญากรรมัปัญหายาเสพตัิดั
เทคโนโลยีัจารัีตประเพณีัว ฒนธรรม ภูมิปั ญญาท องถิ่นั
เป็นต น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข อมูลด านรายได คร วเร อนั
การสั งเสริมอาชัีพักลุั มอาชัีพ กลุ มทางสั งคมัการพ ฒนาอาชัีพั
และกลุั มตั างๆ สภาพทางเศรษฐกัิจและความเป็นอยู ท ว่ไปั
เป็นต น 

(3)  

 (5) การวิเคราะหั์สัิ่งแวดลั อมัพั ้นที่สีเขียว ธรรมชาติต างๆั
ทางภูมัิศาสตร ์ กระบวนการหร อส ิ่งที่เกิดข ้นั
การประดิษฐ์ทัี่มผีลต อสัิ่งแวดลั อม และการพ ฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศ กยภาพเพ ่อประเมัินสถานภาพ 
การพ ฒนา ในปัจจุบ นและโอกาสการพ ฒนาในอนาคต 
ของท องถิ่นัด วยเทคนัิคัSWOT Analysis 
ทีอ่าจสั งผลต อการดำเนินงานัได แก  S-Strength (จัุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ อน) O-Opportunity (โอกาส) และ     
T-Threat (อัุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ของสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.            
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ 
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก 
ศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 
3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด 
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง     
        5 คะแนน  
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
         แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
         ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มกีารก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณก์ารพ ฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพั ฒนาท องถิ่นไปปฏัิบั ติในเชิงปรัิมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพั ฒนาท องถิ่นไปปฏัิบั ติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยัุทธศาสตร์การพ ฒนา 10 
5. โครงการพ ฒนา ประกอบดั วย 60 

5.1 ความชั ดเจนของชั ่อโครงการ (5) 
5.2 กำหนดว ตถุประสงค์สอดคล องก บโครงการ (5) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลัิตของโครงการ)ัมีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
     ถูกต้อง 

(5) 

5.4 โครงการมคีวามสอดคล ้องก บแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี (5) 
5.5 เป้าหมายั(ผลผลัิตของโครงการ)ัมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
     และสังคมแห่งชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมคีวามสอดคล ้องก บ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล องก บยุทธศาสตร์จ งหว ด (5) 
5.8 โครงการแก ไขปั ญหาความยากจนหร อการเสริมสร ัางใหั ประเทศชาติม ั นคงั 
     ม ่งค ่งย ง่ยั นภายใต หล กประชาร ฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต องตามหล ักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.11 ม ีการกำหนดต วชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
        ได้รับ 

(5) 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์    
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็
คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอา เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์     
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์
แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ 
ชัดเจน น าไปสู่การ 
ตั้งงบประมาณได้ 
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถใ การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

 
 
 



12 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาควายากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  


	ประกาศ แผนการดำเนินงาน  2563 และ แผน 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf (p.1)
	ปก แผนพัฒนาท้องภิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf (p.2)
	คำนำสารบัญ แผนพัฒนาท้องภิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf (p.3)
	บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องภิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf (p.4)
	แผนพัฒนาท้องภิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf (p.5-18)

