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ส่วนที่ 4 
 

 

  ในกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ด าเนินตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ประกอบกับหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

องค์ประกอบ ประกอบด้วยกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีในการ 
ติดตาม และประเมินผล และก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยน าเสนอดังนี้ 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
        1.1 ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561  
                  1.2 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคลอง (Relevance) ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมนิผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
                  1.3 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่ต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นในระดับหมูบ้าน/ชุมชน เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน ลวนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
กับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด 
           1.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมือง
กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือการบูรณาการ (integration) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแกไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

  1.3 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย 
หรือหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
แสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท าได้หลาย
แนวทาง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน 
  2. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

         ระเบียบ วิธี ในการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้ 

         2.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ 

 

/(2) เครื่องมือ… 
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          2.2 เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
เพ่ือใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลที่ก ำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ข้อมูลอำจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณและ
ข้อมูลเชิงคุณภำพ มีควำมจ ำเป็นและส ำคัญในกำรน ำมำหำค่ำและผลประโยชน์ที่ได้รับ อำจเป็นแบบสอบถำม แบบ
สัมภำษณ์แบบทดสอบ แบบวัดควำมรู้ แบบบันทึกกำรสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรำยกำร เพ่ือน ำข้อมูลไป
วิเครำะห์ทำงสถิติหรือหำผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
          2.3 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีกำรที่จะด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล จะต้องึึกษำเอกสำรที
เกี่ยวข้องกับยุทธึำสตร์กำรพัฒนำ ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบดูเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น เอกสำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เช่น ถนน ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ เพ่ือตรวจดูว่ำด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และได้รับผลตำมที่ตั้งไว้
หรือไม่ ทรัพย์สินต่ำงๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภำพทรัพย์สินเป็นเช่นไร กำรก ำหนดวิธีกำร เช่น ต้องมีกำรเก็บข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูล (Data analysis) 
  3. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          3.1 กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล เป็นกำรวำงโครงสร้ำงเฉพำะ (structure) ของ
กำรวำงแผนพัฒนำหนึ่งๆ และแนวทำงกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล (plan) เพ่ือให้สำมำรถตอบปัญหำกำร
ติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด กำรออกแบบเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำมี
เป้ำหมำยเพ่ือมุ่งตอบปัญหำกำรติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงตรงประเด็น อธิบำยหรือควบคุมควำมแปรผันของ
ยุทธึำสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
           3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ กำรเก็บข้อมูลเป็นส่วน
หนึ่งของกำรแสวงหำข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ควำมจริงในกำรวำงแผนพัฒนำ ตลอดจนกำรใช้สถิติเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำเพ่ือสรุปประเด็นปัญหำ แนวทำงต่ำงๆ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลถือว่ำได้ว่ำเป็นขั้นตอนที่ ส ำคัญที่สุดในกำร
ค้นคว้ำหำค ำตอบ เนื่องจำกถ้ำได้ข้อมูลที่ไม่น่ำเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภำพ ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรแปล
ควำมหมำยและกำรสรุปผล 
  4. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

        4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีกำรนี้จะท ำกำรทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ำงๆ กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และแนวทำงกำรวัด 
เช่น กำรทดสอบและกำรวัดโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

       4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) กำรสัมภำษณ์เป็นกำรยืนยันว่ำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ ได้รับ
ผลกระทบมีควำมเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
จะต้องก ำหนดแนวทำงสัมภำษณ์ กำรสัมภำษณ์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรหรือกึ่ง
ทำงกำร (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structure interviews) 
ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ และกำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (informal interview) ซึ่งคล้ำยกับกำรสนทนำอย่ำงไม่
มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอนและล ำดับของข้อควำม กำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์มักมีเพียงแนวทำงกำรสัมภำษณ์
กว้ำงๆ ที่เป็นสำระส ำคัญที่ต้องกำร กำรให้ได้ข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ โดยวิธีกำรเชิงคุณภำพ 
ควรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร 2 วิธี คือ 

      4.2.1 กำรสนทนำตำมธรรมชำติ (natural conversation) เป็นกำรสัมภำษณ์ในรูปแบบของ
กำรสนทนำระหว่ำงคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำกับผู้ให้ข้อมูล เป็นกำรขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
ค ำอธิบำยเหตุผลและผลของยุทธึำสตร์ที่ได้รับ กำรสัมภำษณ์แบบนี้นอกจำกได้ข้อมูลแล้วยังเป็นกำรพัฒนำสัมพันธ์
ที่ดี สร้ำงควำมเชื่อถือไว้วำงใจในคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลด้วย 

                4.2.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นกำรสนทนำซักถำมผู้ให้ข้อมูลหลักบำง
คนในชุมชน เนื่องจำกบุคคลนั้นมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในประเด็นยุทธึำสตร์มำกกว่ำคนอ่ืนๆ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
พัฒนำท้องถิ่น กำรวำงแผน 

/4.3 การสังเกต… 
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 4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลใช้กำรสังเกตเพ่ือเฝ้ำดูว่ำ

ก ำลังเกิดอะไรขึ้นกับกำรพัฒนำท้องถิ่น ต้องมีกำรบันทึกกำรสังเกต แนวทำงในกำรสังเกต และก ำหนดกำรกำร
ด ำเนินกำรสังเกต ซึ่งกำรสังเกตคือกำรเฝ้ำดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงเอำใจใส่อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน ในกำรเก็บข้อมูลเพ่ื อ
ติดตำมและประเมินผลในเชิงคุณภำพนั้น กำรสังเกตจะกระท ำควบคู่กับกำรจดบันทึก กำรสนทนำและสัมภำษณ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้ำนสำมำรถน ำมำวิเครำะห์หำควำมหมำยและอธิบำยเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆ ได้ 
กำรสังเกตในกำรติดตำมและประเมินผลแผนในเชิงคุณภำพ สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท 

     4.3.1 กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีกำรสังเกตที่
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน บุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกำรสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 

- มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและสังเกตอย่ำงละเอียด 
 - มีควำมตระหนักถึงสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมและชัดเจนมำกที่สุด 
 - เอำใจใส่ต่อทุกอย่ำงที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้ำงขวำงที่สุด 
 - ใช้ประสบกำรณ์ทั้งในฐำนะคนในและคนนอกในเวลำเดียวกัน 
 - ทบทวนย้อนหลังภำยหลังจำกกำรสังเกตในแต่ละวัน 
 - จดบันทึกอย่ำงละเอียด 
     4.3.2 กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant observation) หรือกำรสังเกตโดยตรง 

(Direct observation) เป็นกำรสังเกต บันทึกลักษณะทำงกำยภำพ โครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
สังคม/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลไม่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและที่อยู่
ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ว่ำตนเองถูกสังเกต 

 4. การส ารวจ (Surveys) หมำยถึง กำรส ำรวจเพ่ือประเมินควำมคิดเห็น กำรรับรู้ ทัึนคติ ควำม
พึงพอใจ ควำมต้องกำรของยุทธึำสตร์ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลจะต้องมีกำรบันทึกกำรส ำรวจ และทิึ
ทำงกำรส ำรวจ 

 5. เอกสาร (Documents) กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำยุทธึำสตร์ มีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องใช้เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธึำสตร์กำรพัฒนำ ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น สำเหตุ
ของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนกำรก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรพัฒนำ พันธกิจและวิสัยทัึน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น จะด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลและ
จัดท ำรำยงำนเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำึผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้
ปิดประกำึโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

 
 5. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
         1) การติดตาม (Monitoring) เป็นขั้นตอนที่หน่วยงำนก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนหรือ

กิจกรรมในแต่ละช่วงเวลำ จะท ำให้ทรำบได้ว่ำขณะนี้ได้มรกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำฯ ถึงระยะใดได้ผลมกน้อย
เพียงใด เครื่องมือและกลไกที่เป็นเทคนิคอย่ำงง่ำยที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมได้ คือ กำรมีแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีที่มีกำรระบุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกิจกรรมไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งจะท ำให้หน่วยงำนสำมำรถติดตำมได้
ว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำฯ มีกำรด ำเนินกำรในช่วงใดตรงตำมก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

/2) กำรประเมินผล… 
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             2) การประเมินผล (Evaluation) กำรประเมินมีควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
เพรำะท ำให้ทรำบว่ำโครงกำรได้ผลหรือไม่อย่ำงไร กำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องและควรแก้ไขอย่ำงไร 
ท ำให้ผู้ส่วนร่วมรับผิดชอบโครงกำรสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ใช้ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรทั้งใน
ปัจจุบันและกำรปรับปรุงโครงกำรในอนำคตให้มีประสิทธิภำพตำมจุดมุ่งหมำยอย่ำงแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐานที่น ามาประกอบการประเมินผลแผนพัฒนาโดยท่ัวไป ประกอบด้วย 6 เกณฑ์  
20 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 

        1.1 กำรเข้ำถึง เน้นควำมส ำคัญในเรื่องโอกำสของประชำชน โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้
ได้ใช้บริกำรสำธำรณะ 

        1.2 กำรจัดสรรทรัพยำกร พิจำรณำถึงควำมเป็นธรรมในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับประชำชน 
        1.3 กำรกระจำยผลประโยชน์ เน้นควำมเป็นธรรมในกำรกระจำยผลประโยชน์หรือผลตอบแทน

ให้แก่สมำชิกในสังคม 
        1.4 ควำมเสมอภำค เน้นควำมเป็นธรรมเพ่ือให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกำสในกำรได้รับ

บริกำรสำธำรณะโดยปรำึจำกอคติ ไม่แบ่งกลุ่ม 
2. เกณฑ์ความสามารถคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ ได้แก่ 

          2.1 สมรรถนะของหน่วยงำน เป็นตัวชี้วัดขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 

        2.2 ควำมทั่วถึงและเพียงพอ พิจำรณำถึงควำมครอบคลุม ควำมเพียงพอ และครบถ้วนของกำร
ให้บริกำรทั้งในด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำรและระยะเวลำที่รับบริกำร 

        2.3 ควำมถี่ในกำรให้บริกำร เป็นตัวชี้วัดระดับกำรบริกำรต่อหน่วยเวลำว่ำมีควำมเสม่ ำเสมอต่อ
ภำรกิจนั้นหรือไม ่

        2.4 ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพขององค์กรที่มุ่งเน้นกำรบริกำรที่
รวดเร็ว ทันเวลำ มีกำรใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสม ซึ่งในทำงปฏิบัติจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนกำรบริกำรไว้เป็น
แนวทำง 

3. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
        3.1 พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภำรกิจของหน่วยงำนที่มีต่อสังคม พิจำรณำได้จำก

วิสัยทัึน์ นโยบำย แผนงำนของหน่วยงำน 
        3.2 ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะ เป็นตัวชี้วัดถึงควำมรับผิดชอบต่อประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
        3.3 กำรให้หลักประกันควำมเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดควำมส ำคัญเพ่ือให้หลักประกันว่ำประชำชน

ผู้รับบริกำรจะได้รับควำมคุ้มครองและหรือกำรชดเชยจำกหน่วยงำนหำกมีควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำน 

        3.4 กำรยอมรับข้อผิดพลำด เป็นตัวชี้วัดควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่นระดับสูงและ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่จะยอมรับต่อสำธำรณชนในกรณีเกิดข้อผิดพลำดในกำรบริหำรหรือกำรปฏิบัติงำน 

4. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
        4.1 กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ กำรก ำหนดประเด็นปัญหำที่มำจำกประชำชนผู้รับบริกำร และมี

กำรพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
/4.2 รับฟังควำม… 
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        4.2 รับฟังควำมคิดเห็น เป็นตัวชี้วัดถึ งระบบเปิดกว้ำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชำชน 

       4.3 มำตรกำรเชิงยุทธึำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ เป็นตัวชี้วัดกำรตอบสนองในกำรแก้ไขปัญหำให้กับ
ประชำชนผู้รับบริกำรที่มีทั้งมำตรกำรระยะสั้นและระยะยำว รวมทั้งเปิดกว้ำงให้สำธำรณชนได้รับทรำบและมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบ 

       4.4 ควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำ เป็นตัวชี้วัดกำรตอบสนองในกำรแก้ปัญหำ กำรให้ควำมส ำคัญ
และกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 

5. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
        5.1 ระดับควำมพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดควำมเห็นของประชำชนที่มีต่อหน่วยงำนซึ่งเกี่ยวกับ

คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 
        5.2 ยอมรับหรือคัดค้ำน เป็นตัวชี้วัดระดับกำรยอมรับมำตรกำร นโยบำยของหน่วยงำนซึ่ง

พิจำรณำจำกสัดส่วนกำรยอมรับหรือคัดค้ำน เนื่องจำกผลกระทบของนโยบำยของหน่วยงำน 
6. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 

        6.1 ผลกระทบภำยนอก เป็นตัวชี้วัดว่ำหน่วยงำนก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้ำงควำมเสียหำยจำก
กำรด ำเนินงำนแก่ประชำชนหรือไม่ โดยอำจวัดจำกขนำดและควำมถ่ีจำกกำรเสียหำยที่เกิดขึ้น เช่น กำรก่อสร้ำงถนน
ขวำงทำงน้ ำหลำก ท ำให้เกิดปัญหำน้ ำท่วมใหญ่ 

        6.2 ต้นทุนทำงสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหำยที่สังคมต้องแบกรับภำระ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟู
บูรณะ ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นเกณฑ์และตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนเป็นกำรพิจำรณำเกณฑ์รวม   (Multiple Criteria 
and Indicators) และสำมำรถใช้เป็นกรอบหรือเป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลลัพธ์สุดท้ำยและผลกระทบในกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐำนในกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ระดับกำรบรรลุผลและกำรตอบ
สนองตอบควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ส ำหรับค่ำตัวแปร (Attributes) อำจแตกต่ำงกันไป
ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 

    การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แบ่งประเด็นการประเมินยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ความสอดคล้อง  
                  -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อย 
  2. ความก้าวหน้า  
            -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดน้อย ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมำณ และกำรวัดค่ำสัมประสิทธิ์ของควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุ
เป้ำประสงค ์
  3. ประสิทธิภาพ 
              -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับของประสิทธิภำพของกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ อบต.กุดน้อย 
  4. ประสิทธิผล 
         -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ในแต่ละภำรกิจในแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อย 
  5. ผลกระทบ 
         -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับผลกระทบของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ อบต.กุดน้อย 

6. ความพอเพียง 
         -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับควำมพร้อมและควำมเพียงพอในองค์ประกอบของกำรขับเคลื่อน
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อยสู่กำรปฏิบัติ 

/7. การวางแนวทาง… 
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  7. กำรวำงแนวทำง (Alignment) โดยมีเครื่องที่ใช้ คือ เกณฑ์กำรวัด Alignment ในมิติควำมตรง
กับกลยุทธ์ ต ำแหน่งของโครงกำรในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ และระดับของผลกระทบต่อควำมส ำเร็จตำมกลยุทธ์ 
  8. กำรรับรู้และตอบรับของประชำชนผู้รับบริกำร เครื่องมือที่ใช้ คือ กำรประเมินกำรรับรู้และกำร
ตอบรับในผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด และแบบสอบถำมกำรตอบรับกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดน้อย 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
     1. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Effectiveness)  

        1.1 กำรประเมินประสิทธิภำพเป็นกำรเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยำกรที่ใช้ไปในกำร
ด ำเนินงำน 

1.2 ทรัพยำกรที่ใช้นอกจำกงบประมำณแล้ว ยังหมำยรวมถึงทรัพยำกรมนุษย์ ทรัพยำกรทำงกำร 
จัดกำรและเวลำที่ใช้ไปในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประกำร ได้แก ่
       1.2.1 สัดส่วนผลผลิตต่อค่ำใช้จ่ำย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรเงินของ
โครงกำร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมำะสมและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรใช้จ่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สมประโยชน์ ลดค่ำใช้จ่ำยและประหยัดต้นทุนกำรผลิต 
       1.2.2 ผลิตภำพต่อก ำลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรผลิตต่อบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่
โครงกำร ซึ่งนอกจำกจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนแล้ว    ยังแสดงถึงสมรรถนะและึักยภำพของ
ทรัพยำกรบุคคลในกำรด ำเนินโครงกำร   และจะเป็นแนวทำงในกำรปรับขนำดก ำลังคนที่เหมำะสมในกำรด ำเนิน
กิจกรรม และกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในระยะยำวอีกด้วย 
       1.2.3 ผลิตภำพต่อหน่วยเวลำ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรผลิตในช่วงเวลำ อำทิ จ ำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับกำรอบรมอำชีพเสริมนอกภำคเกษตรต่อเดือน    จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำเรียนต่อตำมโครงกำรขยำย
โอกำสทำงกำรึึกษำในแต่ละปี จ ำนวนผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในแต่ละช่วงไตรมำส 
       1.2.4 กำรประหยัดทรัพยำกรกำรจัดกำรเป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถของโครงกำรในกำรประหยัด
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรจัดกำร อำทิ กำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร    กำรตัดทอนขั้นตอน
กำรปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อกำรลดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร กำรประหยัดค่ำพลังงำนและค่ำสำธำรณูปกำรกำรคิดเป็นร้อยละ
ของค่ำใช้จ่ำยรวม 
  2. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
          กำรประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจำรณำระดับกำรบรรลุวัตถุประสงค์เฉพำะด้ำน โดย
พิจำรณำจำกผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำร
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประกำร ได้แก่ 

        2.1 กำรบรรลุเป้ำหมำย เป็นตัวชีวัดว่ำโครงกำรบรรลุ เป้ำหมำยด้ำนใดบ้ำงและกำรบรรลุ
เป้ำหมำยส่งผลต่อประชำกรเป้ำหมำยอย่ำงไร โดยสำมำรถวัดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมำณและคุณภำพของ
ประชำกรเป้ำหมำย อำทิ กำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนเึรษฐกิจ สังคม 

        2.2 ระดับกำรมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโดยให้ควำมส ำคัญกับมติกำรมีส่ วนร่วม โดย
สำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนส่งผลต่อระดับควำมส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด 
และโครงกำรจะปรับปรุงส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมได้อย่ำงไร ระดับกำรมีส่วนร่วมสำมำรถวัดจำกจ ำนวนประชำกร 
ควำมถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมกำรร่วมตัดสินใจวำงแผนติดตำมผล 

          2.3 ระดับควำมพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับกำรยอมรับ โดยพิจำรณำจำกสัดส่วนของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่พึงพอใจกับบริกำรของภำครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่พึงพอใจในมำตรกำร
ตำมโครงกำร 

 /2.4 ความเสีย่ง… 
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       2.4 ควำมเสี่ยงของโครงกำร เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่ำโครงกำรมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือเป้ำหมำยรวมของโครงกำรหรือไม่ ซึ่งค่ำควำมเสี่ยงจะประเมินจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำวะแวดล้อมของโครงกำรทั้งในด้ำนเึรษฐกิจ สังคม กำรเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นระยะยำว 
 
     3. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
         เป็นกำรพิจำรณำผลกระทบโดยรวมต่อประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ชุมชน สังคม และหน่วยงำนใน
ภำพรวมเป็นผลกำรกระทบระยะยำว ผลกระทบอำจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอำจเป็นผลด้ำนบวกหรือด้ำนลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประกำร ได้แก่ 
        1) คุณภำพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อกำรพัฒนำหรือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย อำทิ รำยได้ ควำมเป็นอยู่ โอกำสทำงกำรึึกษำ กำรมีงำนท ำ สุขอนำมัย สภำพแวดล้อมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสำมำรถวัดจำกสัดส่วนครัวเรือนหรือประชำกรที่ได้รับบริกำรจำกโครงกำรพัฒนำที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภำพชีวิตที่ดีหรือมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิต 

       2) ทัึนคติและควำมเข้ำใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัึนคติและควำมเข้ำใจของประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อโครงกำร โดยสำมำรถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อโครงกำร โดยเฉพำะวัตถุประสงค์
และมำตรกำรนโยบำยผลประโยชน์ของโครงกำร ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร และทัึนคติต่อผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร 
        3) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงกำร อำทิ สัดส่วนครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีกำรผลิตที่รักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวนเกษตรกรที่ท ำเกษตรแบบธรรมชำติมำกยิ่งขึ้น กำรปฏิบัติของกำรใช้
ยวดยำนโดยเคำรพกฎจรำจรมำกขึ้น กำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกขึ้น กำรลดละพฤติกรรมกำรซื้อสิทธิขำยเสียง 
กำรลดพฤติกรรมกำรประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ แบ่งประเด็นการประเมินโครงการ ดังนี้ 
     1) ด้านประสิทธิภาพ/กระบวนการ 
         -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรวำงแผน/โครงกำร 
                    : ระดับของประสิทธิภำพในกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำ อบต.กุดน้อย 
    2) ด้านประสิทธิผล/ผลของโครงการ 
        -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
                 : ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนพัฒนำของ อบต .กุดน้อย ที่ได้รับ
งบประมำณด ำเนินงำน 
    3) ผลกระทบ 
       -ตัวชี้วัดกำรประเมินผล : ระดับผลกระทบของโครงกำรตำมแผนพัฒนำของ อบต.กุดน้อย 
 
       นอกจำกกระทรวงมหำดไทยได้ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ระเบียบ วิธีกำรในกำร
ติดตำมและประเมินผล และก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแล้ว ยังได้ก ำหนดแนวทำงกำร
พิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธึำสตร์ และแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเ พ่ือ
ควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยให้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำึใช้งบประมำณรำยจ่ำย เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้คะแนนในช่องลงคะแนน (   ) ตำมเกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ดังนี้ 

/1. แนวทำงกำร… 
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  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2) กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และึักยภำพ     20 คะแนน 
3) ยุทธึำสตร์        60 คะแนน
ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธึำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    10 คะแนน 
   (2) ยุทธึำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 

      (3) ยุทธึำสตร์จังหวัด       10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัึน์        5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์        5 คะแนน 
   (6) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธึำสตร์    5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทำงยุทธึำสตร์      5 คะแนน 
   (8) แผนงำน        5 คะแนน 
   (9) ควำมเชื่อมโยงของยุทธึำสตร์ในภำพรวม    5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนน แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธึำสตร์เพ่ือ 
ควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60  
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4  วิสัยทัศน์ (5)  
3.5  กลยุทธ์ (5)  
3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8  แผนงาน (5)  
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  

 
 

/ประเด็นกำร… 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

(20) 
(   ) 

 
 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) (   ) 
 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
 

(2) (   ) 
 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) (   ) 
 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ 
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
  

(2) (   ) 
 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2) (   ) 
 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) (   ) 
 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2) (   ) 
 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (   ) 
 

 

/ประเด็นกำร… 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

(20) 
(   ) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (   ) 
 

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

 (3) (   ) 
 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ 
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (   ) 
 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (   ) 
 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน   ได้แก่   S -  Strengit  (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ  
T-Therat (อุปสรรค) 

(3) (   ) 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
   3.1 ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

60 
(10) 

60 
(   ) 

 

 3.2ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 
 

(10) (   ) 
 

  3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) (   ) 
 

 

 
/ประเด็นการ… 



 

  2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
          1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     10 คะแนน 
          2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 

         3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
         4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา     10 คะแนน 
         5. โครงการพัฒนา       60 คะแนน 

                       ประกอบด้วย 
       (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ     5 คะแนน 
       (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ    5 คะแนน 
       (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่ 

  การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง     5 คะแนน 
 

/(4) โครงการ… 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน         

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) (20) 
(   ) 

 

 3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (   ) 
 

 3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) (   ) 
 

 3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (   ) 
 

 3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) (   ) 
 

 3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) (   ) 
 

รวม 100   

- 266 - 
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       (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
       (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 
       (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
       (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    5 คะแนน 
       (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 
            ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
       (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 5 คะแนน 
       (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
       (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
             และผลที่คาดว่าจะได้รับ      5 คะแนน 
       (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 คะแนน 
             คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10  
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10  
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60  
     5.1  ควำมชดัเจนของชื่อโครงกำร (5)  
     5.2  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5)  
     5.3  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง  
            งบประมำณได้ถูกต้อง 

(5)  

     5.4  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธึำสตรช์ำติ ๒๐ ปี (5)  
     5.5  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพฒันำ 
            เึรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

(5)  

     5.6  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5)  
     5.7  โครงกำรสอดคล้องกบัยุทธึำสตร์จังหวัด (5)  
     5.8  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทึชำติ 
            มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยนื ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(5)  

     5.9  งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (5)  
     5.10  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (5)  
     5.11  มีกำรก ำหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์
              และผลคำดว่ำที่จะได้รับ 

(5)  

     5.12  ผลที่คำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
รวมคะแนน 100  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(10) (   ) 
 
 

2. การประเมินผล
การ น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน 
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ี
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

(10) (   ) 
 
 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น     ไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(10) (   ) 
 
 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

(10) (   ) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
    5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

(60) 
(   ) 

 

  5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (   ) 

  5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร 
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลา
ใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (   ) 

  5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 
ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (   ) 

  5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (   ) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

   5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (   ) 

  5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) (   ) 
 

  5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หรือการเสริมสร้าง 
ให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) (   ) 

  5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง 
กับเป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ 
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (   ) 
 
 

  5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้อง 
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) (   ) 

  5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละการก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (   ) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
   5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ   
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่       
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ  
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ    
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน  
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5) (   ) 

รวมคะแนน 100   

  จากแนวทางในการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้รับการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย ปรากฏผลดังนี้ 

สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

        คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 20 คะแนน 

2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   20 คะแนน 20 คะแนน 
3) ยุทธศาสตร์      60 คะแนน 20 คะแนน 

ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 20 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 20 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด     10 คะแนน 20 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์        5 คะแนน 20 คะแนน 
(5) กลยุทธ์      5 คะแนน 20 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  5 คะแนน 20 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์     5 คะแนน 20 คะแนน 
(8) แผนงาน      5 คะแนน 20 คะแนน 
(10) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 20 คะแนน 

  รวมคะแนน 100 คะแนน  
           คะแนนที่ได้ 100 คะแนน 
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ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
     3.8  แผนงาน (5) (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวมคะแนน 100 100 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ 
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) (2) 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) (2) 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) (2) 

เหตุผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

20 
(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้

ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) (3) 

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

(3) (3) 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ 
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S - Strengit  
(จุดแข็ง) W - Weakness (จุดอ่อน) O - Opportunity (โอกาส)  
และ T - Therat (อุปสรรค) 

(3) (3) 

เหตุผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้มีการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อ 3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตร์ 
   3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

60 
(10) 

  3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) (10) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) (10) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
 

 

/ประเด็นกำร… 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (5) 

เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 

เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) (5) 

เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (5) 

เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (5) 

เหตุผล   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  3.8 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) (5) 

เหตุผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รวมคะแนน 100 100  
/2. แนวทาง… 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
         คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา     10 คะแนน 10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 10 คะแนน 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา    10 คะแนน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา      60 คะแนน 60 คะแนน 
  ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ    5 คะแนน 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ 

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง      5 คะแนน 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   5 คะแนน 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 

ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 5 คะแนน 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และผลที่คาดว่าจะได้รับ       5 คะแนน        5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 5 คะแนน 

        รวมคะแนน 100 คะแนน  
        คะแนนที่ได้ 100 คะแนน 
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 2. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 – 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง  
            งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
            เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
            มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล 
              คาดว่าที่จะได้รับ 

(5) (5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
รวมคะแนน 100 100 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(10) (10) 

เหตุผล  พิจารณาแล้ว มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ฯลฯ ท าให้ทราบปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ข้อ 3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน 
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

(10) (10) 

เหตุผล  จ านวนโครงการพัฒนาในปี 2563 มีจ านวน 340 โครงการ ซึ่งน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 จ านวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.71 ของจ านวนโครงการพัฒนาในปี 2563 
3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(10) (10) 

เหตุผล  พิจารณาแล้วเห็นว่าในการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ มีการแยกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและให้น้ าหนักตัวชี้วัด กลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

(10) (10) 

เหตุผล  พิจารณาแล้วเห็นว่าแนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา นโยบายของผู้บริหาร แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หลักประชารัฐ และ Thailand 4.0 ในทุกระดับ 
5. โครงการพัฒนา 
    5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
(5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย 
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร 
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
   5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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  5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้อง 
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล 
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละการก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
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  5.12 ผลที่คาดว่า 
จะได้รับสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

เหตุผล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
รวมคะแนน 100 100 

          

         สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยไดด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยผลที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) และแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
              1. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย มีการประเมินใน 5 ด้านที่มีความสัมพันธ์และมีผลซึ่งกันและกันได้แก่ ด้านความสอดคล้อง ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านผลกระทบ และความเพียงพอ ในส่วนของประเด็นความ
เพียงพอได้จัดให้เป็นเสริมเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการประเมินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่น่าสนใจแต่ละด้าน
การประเมินมีดังนี ้
                1.1 ด้านความสอดคล้อง 
                     มีการประเมินผลในสองส่วนได้แก่ ความสอดคล้องภายนอกและความสอดคล้องภายใน โดยพบว่า
ในส่วนของความสอดคล้องภายนอก เช่น การจัดท าข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพได้ด าเนินการจัดท าได้เป็นอย่างดีมีความสมบูรณ์ การศึกษาและ
ก าหนดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภายนอก ได้แก่ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จึงสามารถสรุปได้ว่าด าเนินการด้านความสอดคล้องภายนอกมีการด าเนินการได้
เป็นอย่างดี ในส่วนของของความสอดคล้องภายใน ได้แก่ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ พบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยและเชื่อมโยง
กับภายนอกได้เป็นอย่างดี  แต่อาจมีบางประเด็นที่อาจต้องมีการทบทวนเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป ได้แก่ การก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ที่มีลักษณะการก าหนดที่ กว้างและบางเรื่องเกิน
การควบคุม และสามารถด าเนินงานส าเร็จได้โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเพียงหน่วยงานเดียวจะต้องมี
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก จึงจะเกิดขึ้นได้จริง และในส่วนของการก าหนดค่าเป้าหมายมีลักษณะที่
อาจจะเกิดขึ้นได้จริงได้ยากและยังมีข้อจ ากัดด้านข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือประกอบตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่อาจต้อง
พิจารณาจัดหาเพ่ิมเติม ในส่วนของการก าหนดแผนงาน/โครงการ พบว่ามีการเชื่อมต่อในลักษณะงานประจ าเป็น
ส่วนใหญ่ ควรเพ่ิมเติมในส่วนของงำนเชิงพัฒนำและส่วนของโครงกำรกำรขับเคลื่อนส ำคัญ ( flagship) ให้มำกยิ่งขึ้น
ในโอกำสต่อไป 
 
 

/1.2 ด้านความก้าวหน้า… 
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                    พบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ถ่ายทอด
แผนพัฒนาฯ มาเป็นโครงการพัฒนาจ านวนมากในแต่ละปีงบประมาณ แต่ผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้เห็น
ความก้าวหน้าของการน าโครงการไปสู่ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 พบว่าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
พัฒนาฯ มีการน าไปปฏิบัติค่อนข้างน้อยหรือไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะมีผลกระทบให้เกิดข้อจ ากัดในการประเมินด้านประสิทธิภาพเพราะจ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาฯ มีจ านวนมากและได้น าไปสู่การปฏิบัติโดยเฉลี่ยมีเพียงประมาณร้อยละ 10.59 ของแผนพัฒนาพัฒนาปี 
2563 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ดังนั้นในส่วนนี้ส าหรับในปีงบประมาณต่อไปควรมีการทบทวนกระบวนงานในการเร่งรัดโครงการใน
ความรับผิดชอบของแต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในความรับผิดชอบของตนให้ทันภายในปีงบประมาณนั้นๆ เพ่ือให้เห็นผลการประเมิน
ด้านความก้าวหน้าของแผนพัฒนาฯ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
           1.3 ด้านประสิทธิภาพ 
                 พบว่าด้วยข้อจ ากัดของโครงการในแผนพัฒนาฯ ที่ได้น าไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
เฉลี่ยมีเพียงร้อยละ 10.59 และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจ านวนโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เท่านั้น ดังนั้นในการวัดผลในส่วนนี้จึงได้เน้นการวัดที่การใช้ต้นทุน
ด าเนินการ จ านวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการประกวดราคางานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่มีจุด
ที่ต้องมีการพิจารณาทบทวนหาสาเหตุ ได้แก่ ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปี เนื่องจากพบว่าโครงการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จมีเพียงร้อยละ 42.86 ของ
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ส่วนที่เหลือมีทั้งอยู่ระหว่างด าเนินการ แต่มีความ
ล่าช้ากว่าแผนและบางส่วนมีการยกเลิกการด าเนินบางโครงการของยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเพ่ือเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่
สามารถด าเนินบางโครงการที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมากได้  
              1.4 ด้านประสิทธิผล 
                    ได้มีการประเมินผลงานโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการ
และกาพัฒนาบุคลากร (2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (4) การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (5) การพัฒนาด้านการเกษตร (6) ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่ามีความ
พึงอยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนั้นหากได้มีการทบทวนปรับแผนโดย
การร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อมุ่งม่ันน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
                1.5 ด้านความเพียงพอ 
  ในการประเมินผลได้ใช้เรื่องนี้ เป็นตัวชี้วัดอ้างอิง เพ่ือวิเคราะห์ความเห็นของผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย และรวมทั้งวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีพบจากการประเมินผลในด้าน
ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ได้
น าเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบส าคัญของการขับเคลื่อนแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
น้อย ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือให้องค์ประกอบส าคัญๆ เหล่านี้เพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนแผนให้ไปสู่ความส าเร็จเป็นไปตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 /ซึ่งเครื่องมือ… 
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ซึ่งเครื่องมือที่น ามาใช้ ได้แก่ 7s McKinsey Framework ที่ให้ความส าคัญใน 7 ปัจจัยได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) 
โครงสร้างองค์กร (Structure) สไตล์ (Style) ของผู้บริหารระบบ (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) และ
ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
 

             ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
              องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเป็นประธาน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยโดย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการจัดส่ง
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอเพ่ือน าไป
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้ 
  (1) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยจะต้องมีการระดมความคิดเห็น ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
เพ่ือค้นหาปัญหา/ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคการบริหารในการพัฒนา เช่น การ re-profile หรือ
การใช้ LEAN Management เป็นต้น ทั้งนี้ควรจักได้มีการทบทวนองค์ประกอบองค์กรตามหลัก 7s McKinsey 
Framework เพราะเป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส าคัญ (Critical Success 
Factor) เพ่ือพัฒนาจุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กรให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยพิจารณาน าผลกระทบที่ได้น าไปสู่การพัฒนาในอนาคตต่อไป 
        (2) สร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน 
มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค มาสนับสนุนร่วมกันเพ่ือให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้การ
ท างานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพ 
  (3) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน ถูกต้อง รวดเร็ว 
  (4) ควรพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถน าไปสู่การปฏิบัติผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง และ 
พยายามท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
  (5) ควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าไปสู่ สินค้าชนิดใหม่ 
ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ พัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ เพ่ิมขึ้น พัฒนาสังคม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  (6) การจัดท าโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการได้ อย่างแท้จริง 
 

                ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
                1. ข้อสังเกต 
  (1) การด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีล่าช้า หลายโครงการ
ด าเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ  
  (2) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อยมีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากงบประมาณที่มีอย่าง
จ ากัด  

/(3) ผู้เข้าร่วม… 
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  (3) ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจ านวนมากกว่า
งบประมาณในการด าเนินการ 
  (4) ปัจจัยด้านงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนา งบประมาณในการ
บริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้
ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า  
  (5) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเห็นความส าคัญ ในการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (6) ประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงด้านเดียว 
ควรมีการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความส าคัญการพัฒนาด้านอ่ืนด้วย เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างรอบด้าน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนา  
  (7) การจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือการพัฒนานั้น ควรมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตั้งแต่
กระบวนการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดยก าหนดตัวชี้วัดที่ครบถ้วนทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) โดยมีการน าเครื่องมือ milestone มาใช้ประกอบ เพ่ือที่จะสามารถทราบความเคลื่อนไหวชองการ
ด าเนินโครงการได้มากยิ่งขึ้น และท าให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการต่างๆ 
ทั้งนี้ ควรมีการสื่อสารก่อนการด าเนินโครงการ และระหว่างด าเนินโครงการให้ประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่รับทราบ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือและการยอมรับในผลงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 
                   2. ข้อเสนอแนะ 
 (1) ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุและตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ รวมถึงให้ความส าคัญต่อ 
ระบบการควบคุมก ากับให้หัวหน้าหน่วยงานภายในเร่งด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนการ 
ด าเนินงาน เพ่ือป้องกันความล่าช้า และเร่งรัดเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การประเมินความส าเร็จของ 
โครงการได้เห็นผลชัดเจน 

   (2) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยควรมีมาตรการเร่งรัดการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้ 
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีนั้นๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
     (3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา 
ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (4) สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต . ที่จะ
ด าเนินการได้ จะท าให้การบริหารงานเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต.นั้นเอง 
     (5) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ได้ 

/(6) เพ่ือให้เกิด… 
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    (6) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง เห็นควรให้หัวหน้า
ส่วนทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ให้ความส าคัญกับการวางแผน และด าเนินโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  (7) ส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนามีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ส่งผลให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (8) เนื่องจากรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยจัดเก็บภาษีเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ควร
ยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ควบคู่ไปกับการก าหนดมาตรการจูงใจในการเสียภาษี 
    (9) จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาก 
กว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ควรท าความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรร
งบประมาณให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับทรัพยากรที่จ ากัดด้านงบประมาณ 
 
  ปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพ่ือช่วยกันผลักดัน
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ตามนโยบาย 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดย
การพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

     ……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


