
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ



-38- 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิยัทัศน (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) (๒) 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครวัเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

 
 
    



-41- 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) (๕) 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
อำเภอบำเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูม ิ
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
คาดวาที่จะไดรับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ไดกำหนดไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานตาง ๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบตัิราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จน
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 
๒๐ ป 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กำหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคอื
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศกัยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 



-45- 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕) (๕) 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) (๓) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่  ๗ 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖5)   
๑.๑  กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 
  (๑)  ตัวบงชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดำเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๓  หนา  30) 
(๒)  แบบที่  ๑  :  การกำกับการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีการดำเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอยีดดูสวนท่ี  ๔  หนา  30) 
๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  
(๑)  ตัวบงชี้ท่ี  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได  ๕  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา 30) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ได  
๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  หนา  37-44) 
 ๑.๓  ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร 
(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา (รายละเอยีดดูสวนท่ี  ๔  หนา  ๔3)  โดยสรุปไดดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  439  โครงการ 
  สามารถดำเนินการได     จำนวน    0  โครงการ    
  คิดเปนรอยละ  0  ของแผนยุทธศาสตร     
      ๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
๒.๑  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี้ 
  (๑)  ตัวบงชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมี
การดำเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๓  หนา  ๓0) 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ
แผนพัฒนาสี่ป เพื่อสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ได  100  คะแนน (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  
หนา  46) 
 (๒)  ตัวบงชี้ที่  ๔  : คุณภาพแผนพฒันาทองถิ่น  ได  5  คะแนน (รายละเอียดดูสวนท่ี ๓ หนา  
๓1) 
 ๒.๓  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา  (รายละเอียดดูสวนท่ี  ๔  หนา  ๔4)  โดยสรุปไดดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   439  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุขอบัญญัต ิ  จำนวน   7  โครงการ 
  คิดเปนรอยละ 0.91   ของแผนพัฒนาทองถิ่น 
   
 (๒)  ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ  ได 5 คะแนน  (รายละเอยีดดูสวนท่ี ๓ หนา  ๓2)     
(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป ๒๕64 
(รายละเอียดดูสวนท่ี  ๕  หนา  44)   
 
  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  479 โครงการ 
  สามารถดำเนินการได     จำนวน  0  โครงการ    
  คิดเปนรอยละ  0   ของแผนพัฒนาทองถิ่น 



 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดำเนินโครงการ  
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล 
 ๔.๑  ครุภัณฑที่ชำรุดมี   
๔.๒  เปนครุภัณฑท่ีไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ  และมีอายุตั้งแต ๕ ปขึ้นไป 
 ๔.๓  เปนครุภัณฑที่สามารถจะดำเนินจำหนายไดตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุไดดำเนินการจัดซื้อตามความจำเปนของการใชงานและมีการควบคุมการเบิกจายวัสดุ  
๔.๕  วัสดุคงเหลือเปนปจจุบันและถูกตอง   
๔.๖  ไมปรากฏกวามีวัสดุหายไปโดยไมมีผูรับผดิชอบ  
๕.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
องคการบริหารสวนตำบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูใกลพื้นท่ี  
ประชาชนสามารถติดตอไดสะดวก  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหนวยงาน
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ
อยูไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  ทำใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกบั
จังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไมสามารถดำเนินการได  การจราจรของถนนบางสายมีรถเปน
จำนวนมากทำใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 
๕.๒  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
องคการบริหารสวนตำบลมีจุดแขง็ในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนำชุมชน มีความพรอมที่จะใหความ
รวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน  ยึดยึดม่ันใน
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน  คือ คนในวัย
ทำงาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและตางประเทศ  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชน
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทำใหขาดรายได  เปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของ
ราคาแพลง  ขาดแหลงเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ  เนื่องจากตองสูบ
น้ำจากแมน้ำชี ซึ่งตองเสียคาใชจายใหแกองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  ไมมีโรงงานโรงงานหรือ
บริษัทใหญๆ เพื่อจางคนในทองถิ่น  
 
๖.  ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององคการบริหารสวนตำบล  มีดังนี้ 
            ไมมีงบประมาณในการพัฒนาตามแผนที่กำหนด 
๗.  ปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปญหา 
(๑)  ชวงฤดูแลงน้ำลดลงและมีปริมาณนอยไมเพียงพอ 
(๒)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวภูเขาสูงน้ำไหลผานเร็ว  
(๓)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีท่ีกักเก็บน้ำไมเพียงพอ 
(๔)  ชวงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูรอนทำใหบานเรื่อนท่ีอยูอาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสรางในพื้นที่ ไดรับ
ความเสียหาย 
อุปสรรค  
(1)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีงบประมาณไมเพียงพอในการสูบน้ำ   



(2)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวยังไมสามารถเพิ่มแหลงกักเก็บน้ำได 
(3)  บานเรือนท่ีอยูอาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสรางทรุดโทรม เกาไมสามารถตานทานพายุท่ีเกิดขึ้นได 
(4)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีถานะยากจนไมมีงบประมาณในการปลูกบาน ซอมแซมที่อยูอาศัยใหคงทน
ถาวรได   
  
ขอเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนสระกักเก็บน้ำ 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธใหประหยัดน้ำ 
(๓)  ควรจัดใหมีงบประมาณในการชวยเหลือผูดอยโอกาสไมมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรเพิ่มมากขึ้น 
๘.  ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปญหา 
๑)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ  0  ไมถึงรอย
ละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาทองถิ่น  
๒)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในขอบัญญัติไดรอยละ  
42  ไมถึงรอยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาทองถิ่น  
 อปุสรรค 
๑)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีปญหา ความตองการที่จะตองดำเนินการอยูเปนจำนวนมาก   
๒)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีงบประมาณที่จำกัด        
ขอเสนอแนะ  
        
๒)  เห็นควรเรงรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไวในขอบญัญัติใหไดมากวารอยละ ๙๕  ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
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