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                                                   ส่วนที ่2 
                                          การติดตามและประเมินผล  
 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จงัหวัดนครราชสีมา) 
 

สรุปผลการประเมินผลตวับง่ช้ี 
 

ลำดับที ่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
1 ข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ 5 5 
3 ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 4 
5 การดำเนินโครงการ 5 2 
6 ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการ

ดำเนินโครงการ 
5 5 

7 ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

5 5 

8 ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 5 5 
 รวมคะแนน 40 36 

 

ข้อคิดเหน็ จากสรุปผลการประเมินตามตวับ่งชี้การปฏิบัตงิาน คะแนนท่ีได้ 36 มากกว่า 30 แต่ไม่ถึง 40 คะแนน 
อยู่ในระดับพอใช้ โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยสุด คือตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการได้ 2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
ผลการติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ E – Plan 
รายละเอียดข้อมูล (www.dla.go.th) 
ผลการติดตามและประเมนิทรพัย์สิน 
ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน มี 22 รายการที่ชำรุดเสือ่มสภาพไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ 
ประกอบดว้ย 
1. เครื่องสำรองกระแสไฟ 15 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2549  และพ.ศ. 2550) 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครือ่ง (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2552) 
3. เครื่องเล่นซีดี 1 เครือ่ง (จดัหาเมื่อปี พ.ศ. 2551) 
4. เครื่องปรับอากาศ 2 เครือ่ง (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2544  และพ.ศ. 2545) 
5. โคมไฟฟ้าเปลี่ยนสี 1 ชุด (จัดหาเมือ่ปี พ.ศ.2550) 

http://www.dla.go.th/
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6. รถเข็นน้ำ 1 คัน (จัดหาเมือ่ปี พ.ศ.2547) 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
(รายละเอียดดูตามข้อมูลรายละเอียดรายงานผลการติดตามฯ) 
1. วิธีการประเมิน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของ อบต.หินโคน ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม/ประเด็นการพัฒนา 
ปีงบประมาณอบต.หินโคนในการพัฒนาและส่งเสริการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ในภาพรวมตามยุทธศาตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมากระดับพอใจมาก คิดเป็นรอ้ยละ ๘๕.๓๙ 
- พอใจมากสูงสุด รอ้ยละ ๘๒.๐๙ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 
- พอใจมากต่ำสุด รอ้ยละ ๗๐.๑๓ (ยุทธศาสตร์ดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ) 
ระดับพอใจมาก (ตามประเดน็การพัฒนา คิดเป็นรอ้ยละ ๗๗.๔๒) 
- พอใจมากสูงสุด รอ้ยละ ๗๙.๙๒ (มีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม) 
- พอใจมากต่ำสุด รอ้ยละ ๗๖.๑๗ (มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หินโคน มีข้อเสนอแนะตอ่
นายก อบต.หินโคน ดังนี ้
๕.๑ อบต.หินโคน ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ 
๕.๒ หากไม่สามารถดำเนินการเนือ่งจากเหตผุลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ เมือ่ประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจตอ่ อบต.ข้ึน 
๕.๓ อบต.สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน  
สรุปรายงานผลและเสนอความเหน็การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑.๑ . กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องสรุปได ้
        (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ์ได้ ๕ คะแนนเต็มโดยมีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน 
(รายละเอียดดูสว่นท่ี ๓ หน้า ๓๕) 
        (๒) แบบท่ี ๑ : การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการดำเนินการครบ
ทุกข้ันตอน (รายละเอยีดดูสว่นท่ี ๔ หน้า ๔๖) 
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังน้ี 
       (๑) ตัวบ่งชี้ที่ - : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดสู่วนท่ี ๓ หน้า ๓๖) 
       (๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๑00 คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสว่นท่ี ๔ หน้า ๕o) 
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๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเพิม่เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ ๑ 
    ๒.๑ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี ้
          ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน 
(รายละเอียดดูสว่นท่ี ๓ หน้า ๓๗) 
         ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังน้ี 
         (๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙๘ คะแนน (รายละเอียดดูสว่นท่ี ๔ หน้า ๕๑) 
         (๒) ตัวบ่งข้ีท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ < คะแนน (รายละเอียดดูสว่นท่ี๓ หน้า ๓๙) 
   ๒.2 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
         (๑) แบบท่ี 3/0 : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดดสู่วนท่ี ๔ หน้า ๔๙) โดยสรุปได้ดังนี ้
- โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน ๑๗๘ โครงการ 
- โครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ ๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๔ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๔๓ โครงการ 
        (๒) ตัวบ่งข้ีท่ี ๕ : การดำเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูสว่นท่ี ๓ หน้า ๓๙) 
 
2 แนวทางการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)      
พ.ศ.๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด  เพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำ

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ลำดับที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1 ๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

2 ๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ 

3 ๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

4 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

5 ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด (๑๐) 

6 ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

7 ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 

8 ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

9 ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (๕) 

10 ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 

11 ๓.๘  แผนงาน (๕) 

12 ๓.๙  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ  

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลอืกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ  

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทอ่งเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่ม
อาชพีแรงงาน ฯลฯ   

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอืน่ๆ  

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.  

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการรว่มคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ รว่มแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารอื แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพือ่แก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  

(๓)  

 
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวเิคราะห์ท่ีควบคลุมความเชือ่มโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวเิคราะห์การใชผ้ังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวเิคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายได้ครวัเรือน การส่งเสริม
อาชพี กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชพีและกลุม่ต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นตน้ 

(๓)  

(๕) การวเิคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดข้ึน การประดษิฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทอ้งถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคลอ้งกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ
เชือ่มโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลอ้งและเชือ่มโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



๑๕ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชือ่มโยง
ของยุทธศาสตรใ์น
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนำไปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลวุสิัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชือ่มโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

              ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ ่นเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชือ่โครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 



๑๗ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕65) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวเิคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจัจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างนอ้ยต้อง
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชงิปรมิาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนนิการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชงิ
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพือ่วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ ์การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลวุัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามท่ีได้รบังบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสว่นราชการหรอืหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรอืหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  



๑๘ 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 
- การประเมินการมีสว่นรว่มเพื่อประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนใน
ภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ 
- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคลอ้งกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลอ้งกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงคส์นองตอ่ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพือ่ให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพทีอ่ยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในชว่งเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลอ้งกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครฐั เพือ่ให้เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลอ้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมอืง (๕) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดนิท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

(๕)  

http://www.dla.go.th/

