
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
เรื่อง  สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 

และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อทป. 
............................................. 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก          
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
             ศรุดา  อินทะนิน 
                   (นางศรุดา  อินทะนิน) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

************** 
  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ได้จัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สรุปการประมวลผลการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 
  (1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท. 20 19.46 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 62.47 
     3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (10) 9.37 
     3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัด (10) 9.09 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.55 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5.00 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 5.00 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.91 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.82 
     3.8 แผนงาน (5) 4.91 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.91 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.91 

รวมคะแนน 100 95.13 
หมายเหตุ คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 จากผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.13 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ 
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ 
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

19.46 
3 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากรฯลฯ 

(2) 2 

 (3 )  ข้ อมู ล เกี่ ยวกับสภาพทางสั งคม  เช่ น  การศึ กษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง  การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงานฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ารการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(2) 2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2) 2 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.64 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 

(3) 2.82 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของ อปท. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

13.20 
1.91 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

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

(2) 1.73 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(2) 1.64 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.46 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส)  และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.91 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 1.55 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1.00 

 (9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1.00 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ อปท. และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

62.47 
9.37 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9.09 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10) 9.55 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5.00 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท. ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

5.00 

3.6 เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.91 

3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของ อปท. ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง    
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.82 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.91 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจั งหวั ดและ
ยุทธศาสตร์ของ อทป. 

(5) 4.91 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4.91 

รวมคะแนน 100 95.13 
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(1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.55 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.28 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.28 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.64 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53.95 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.55 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.73 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ (5) 4.55 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.37 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (5) 4.28 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3.55 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5.00 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ (5) 3.82 
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ   
     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.82 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.73 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ (5) 4.64 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.91 

รวมคะแนน 100 91.70 
หมายเหตุ  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ อปท. 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  (Demand 
Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,  
ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.55 

2. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน 
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ 
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ 
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ 
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9.28 

3. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ 
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความ 
ต้องการของประชาชนหรือไม่  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์  
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ 
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ 
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.28 

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อปท. ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่ 
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ อปท. ที่มีพ้ืนที่ 
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง 
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10 9.64 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ 
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาของ อปท. และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ของ อทป. ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน 
อนาคต 

60 
(5) 

53.95 
4.55 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง 
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ 
เฉพาะเจาะจง  

(5) 4.73 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง 
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ 
ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า 
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ 
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.55 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

4.37 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต 
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น 
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยก 
ระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดับรายได้ 
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ 
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.28 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ 
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ 
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย 
วิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้ 
เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 

(5) 3.55 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา 
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง 
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5.00 

5.8 โครงการแก้ไข 
ปัญหาความยากจนหรือ 
การเสริมสร้างให้ประเทศ 
ชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ 
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ 
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้ 
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 3.82 

5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)  
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ า 
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.82 

5.10 มีประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ 
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ 
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ เงินสะสมหรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบ
อ่ืน ๆ 

(5) 4.73 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้  
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ  
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.64 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม 
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ 
ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า 
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ 
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม 
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะ 
เจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.91 

รวมคะแนน 100 91.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

************** 
  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ได้จัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สรุปการประมวลผลการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 
  (1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท. 20 19.46 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 62.47 
     3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (10) 9.37 
     3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัด (10) 9.09 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.55 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5.00 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 5.00 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.91 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.82 
     3.8 แผนงาน (5) 4.91 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.91 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4.91 

รวมคะแนน 100 95.13 
หมายเหตุ คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 จากผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.13 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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(1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.55 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.28 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.28 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.64 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53.95 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.55 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.73 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ (5) 4.55 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.37 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (5) 4.28 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3.55 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5.00 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ (5) 3.82 
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ   
     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.82 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.73 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ (5) 4.64 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.91 

รวมคะแนน 100 91.70 
หมายเหตุ  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 


