
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 : องค์การบริหารสว่นต าบลธรรมเสน   หน้า 29 

 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น

(หน้า) 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
20 20 1-48 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 26-52 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 54 26-47 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 10 8 26-32 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด       
10 9 33-36 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 37-39 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 40-41 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 46 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 42 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 46 
 3.8 แผนงาน       5 5 45 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 47 

รวมคะแนน  100 94  
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

(หน้า) 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
20 19  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 1-9 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 10-11 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 12 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 13-18 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

2 2 19 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 19 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น

(หน้า) 
 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
2 2 20-25 

1.8การส ารวจและจัด เก็บข้อมูล เพื่ อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 48 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการ และ
การด า เนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 

3 3 - 

รวม 20 19  
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น

(หน้า) 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน รวมถึ ง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4 26 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 51-52 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น  ด้ านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 42 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3 3 43-44 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 3 45 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

3 3 47 

รวม 20 19  
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น

(หน้า) 
3 ยุทธศาสตร์ 60 54  
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ธรรมเสนสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ธรรมเสน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 8 26-32 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 9 33-36 

3 .3  ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด สอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

10 9 37-39 

3.4 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลธรรมเสนและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 40-41 

3.5 กลยุทธ์แสดงให้ เห็นช่องทางวิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสนที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 
 

5 4 46 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได ้

ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น

(หน้า) 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 5 42 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลธรรมเสน  ซึ่ ง เกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5 46 

3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้ วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลธรรมเสนที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 45 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ธรรมเสน 

5 4 47 

รวม 100 92  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็น ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น

(หน้า) 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 176 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

10 9 176 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

10 10 176-177 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 9 177 
5 โครงการพัฒนาประกอบดว้ย 60 53  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 59-174 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 59-174 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ 

ชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 59-174 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

5 4 59-174 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4 59-174 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 0 - 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 59-174 
 5.8 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 5 59-174 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 5 59-174 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 59-174 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 59-174 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 59-174 
รวมคะแนน  100 91  

 
     
 


