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4.1 สรุปผลการดำเนินงาน/ปญหาและอุปสรรค 
 

 องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ไดติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.256๑ – 256๔)  ประจำปงบประมาณ  2562  ของแตละแนวทาง และโครงการของ 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง วาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน วา
บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามท่ีกำหนดไวมากนอยเพียงใด โดยนำเสนอเปนภาพรวมของแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในดานโครงสราง
พ้ืนฐานการคมนาคมและการขนสง  เพ่ือเปนการแกไขปญหาความตองการของประชาชน ไดดำเนินการ
กอสราง,ปรับปรุงซอมแซมสภาพถนน ทอระบายน้ำ ตลอดจนซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหอยูในสภาพท่ี
พรอมใชงาน มีมาตรฐาน และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำใหไมสามารถดำเนินการตาม
โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ไดท้ังหมด 
2. การพัฒนาดานการสาธารณสุข และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน ไดดำเนินการ  สรางจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,การพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย,  เนื่องจาก
งบประมาณมีจำนวนจำกัด    จึงทำใหไมสามารถดำเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ได
ท้ังหมด   
3.การพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พาณิชย และดานการทองเท่ียว  
     สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง ในดานการพัฒนาดาน
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและการเกษตรท่ีเขมแข็ง เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได
ดำเนินการจัดการอบรมกลุมอาชีพทางการเกษตร เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะในอาชีพทางดานการเกษตรใหแก
ประชาชน  และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำใหไมสามารถดำเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยู
ในแผนพัฒนาฯ ได 
4.การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น 
      สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ในดานคนและสังคมท่ี
เปนธรรม ไดดำเนินการดานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน,การพัฒนาสงเสริมการศึกษา,
การพัฒนาสงเสริมทางดานสวัสดิการของชุมชน และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำใหไม
สามารถดำเนินการตามโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ไดท้ังหมด 
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5. การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ในดานการสราง
ความม่ันคงของสังคมและความเขมแข็งของชุมชน ไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม,สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรให
มีขีดความสามารถในการพัฒนา,สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล  และการพัฒนาจัด
ระเบียบของชุมชนและสังคม และเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด  จึงทำใหไมสามารถดำเนินการตาม
โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาฯ ไดท้ังหมด 
 
6. การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
    สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของ  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ดานการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และสนับสนุนกิจกรรมหนวยงานราชการ
หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนประโยชนตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรจังหวัดสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกร
ทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  และสงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมี
ขีดความสามารถในการพัฒนา  

สรุปปญหา/อุปสรรค การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
๑.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในปท่ีผานมานั้นไดจัดทำ
แผนงานโครงการ/กิจกรรมไวจำนวนมากครอบคลุมทุกดาน ตามขอมูลปญหาความตองการของประชาคม 
ซ่ึงโครงการมีจำนวนมากมากวาศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลดานชางในดานงบประมาณ 
๒.แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ไดกำหนดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตอง
ใชงบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการท่ีไมสามารถดำเนินการได 
 ๓.การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของประชาชน มีบางกลุมอาชีพท่ีมีสวนรวมในเวที
ประชาคมนอย  
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ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 

 
๑. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสมท้ังปงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาใหคลอบคลุมพ้ืนท่ีและท่ัวถึง อนึ่งการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ควรกำหนด
วัตถุประสงค , กลุมเปาหมาย , ตัวชี้วัดใหมีความชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพ , ดำเนินการจริงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. ควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการของ 
องคการบริหารสวนตำบลดานชางใหมากข้ึนและท่ัวถึง ท้ังกอนท่ีจะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และ
ระหวางดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการดวย หาวิธีการใหเกิดกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
รวมถึงการไดเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงการรวมตรวจสอบการดำเนินการ
ตามโครงการตางๆ ดวย 
๓. การเพ่ิมโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการท่ีจะพัฒนาดานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี 
เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน , รับฟงปญหา , การเสนอความคิด และมีการนำเอา
ขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี มาประกอบการกำหนดหรือปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีความคลอบคลุมกับความตองการของประชาชนและเปนโครงการ/
กิจกรรมท่ีสามารถดำเนินการไดจริง 
๔. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนดำเนินงานและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 
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4.2 สรุปคะแนนประเมินผลแผนยทุธศาสตร 
 

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๒๐ ๒๐ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๕ ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) ๑๐ 
   ๓.๔ วิสัยทัศน (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 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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4.2 สรุปคะแนนประเมินผลแผนโครงการ 
ผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ท่ีดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
๓ 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) ๒ 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 

(๒) ๒ 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหา
สำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๓) ๓ 
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ประเด็น
การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได 

๒. การ
วิเคราะห
สภาวการ
ณและ
ศักยภาพ 

 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑๕ 
๒ 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผล
ของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๑) ๑ 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๒) ๒ 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๒) ๒ 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

(๒) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๒) ๒ 

(๗) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการ
นำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมุติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกำหนดวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหา 

(๒) ๒ 

(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชน สรปุสถานการณการ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลท่ีไดรับจากการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชน
ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสำคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ี
ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) ๑ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนท่ีได คะแนนท่ีได 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
 
๓.๖ เปาประสงคของ
แตละประเด็นกล
ยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

๖๕ 
๑๐ 

สอดคลองและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 
๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชกาลแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยทุธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) ๑๐ 

วิสัยทัศน วึ่งมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) ๕ 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีตองทำตาม
อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) ๕ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ท่ีชัดเจน 

(๕) ๕ 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร  

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความ

(๕) ๕ 
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๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 

ชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกลาว 
ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐  
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) ๕ 
 
 
 
 

   
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ี
เปนชุดกลุม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน
ตน เพ่ือนำไปสูการจัดทำ โครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๖๐ 
   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 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) ๕ 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๕ 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๕ 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาด
วาท่ีจะไดรับ 

(๕) ๕ 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) ๕ 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณเชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไร จำนวนท่ี
ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไรสามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจ
หนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในมิติตางๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา

๑๐ ๑๐ 
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การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมี
พ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
 
 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา 

๖๐ 
(๕) 

๖๐ 
๕ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการท่ี
กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร ลุม
เปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลง
เม่ือไรใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕) ๕ 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕) ๕ 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์
ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดัก

(๕) ๕ 
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รายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน 
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำเนิดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจาก
กันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กำหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) (LSEP) 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการไดแก (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสทิธิภาพ (Effciency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

 
 

(๕) ๕ 
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๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไม
มากกวาหรือ ไม ต่ ำกวารอยละห าของการนำไปตั้ ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 
Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) ๕ 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค  ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควร
คำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได 
(๔) เปนเหตุ สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการ
บงบอกเวลาได 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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